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RESUMO 

 

 

 

O estudo teve por objetivo determinar a eficácia do teste de ELISA para Giardia  duodenalis 

e identificar os genótipos do protozoário em amostras fecais de crianças e cães na cidade de 

Lages, Santa Catarina. Foram avaliadas 1085 amostras fecais distribuídas em quatro grupos: 

crianças (Grupo I) matriculadas no ensino fundamental das Escolas Municipais de Ensino 

Básico (EMEB); amostras fecais de crianças obtidas em um laboratório particular da cidade 

(Grupo II); cães em ambientes domiciliados (Grupo III) e cães provenientes do Centro de 

Controle de Zoonoses (Grupo IV). Todas as amostras foram processadas pelos métodos 

coproparasitológicos de flutuação e sedimentação para determinar a presença de cistos de G. 

duodenalis. As amostras processadas pelos exames coproparasitológicos foram 

posteriormente analisadas pelo teste de ELISA e as amostras positivas genotipadas. A 

prevalência de amostras positivas para o parasito foi de 7,19% (78/1085). Das 430 amostras 

fecais de crianças e cães analisadas pelo teste de ELISA; 19,07% (82) foram positivas para G. 

duodenalis. A sensibilidade do teste de ELISA foi de 66%, 100% de especificidade, valor 

preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN) de 100%, valor de Kappa = 0,93 e acurácia de 

93%. Em relação às populações, o teste de ELISA para o diagnóstico de Giardia em amostras 

fecais de crianças apresentou sensibilidade de 60% e especificidade de 100%; para cães a 

sensibilidade foi de 73% e especificidade também de 100%. Conclui-se que o teste de ELISA 

apresentou alta especificidade, porém não apresentou boa sensibilidade em relação ao exame 

parasitológico, que aliado ao alto custo faz com que os exames de rotina laboratoriais na área 

humana e animais baseados na microscopia ainda são a opção mais eficaz para o diagnóstico 

de G. duodenalis. Em relação à identificação genotípica de isolados de G. duodenalis, através 

da PCR-RFLP usando o gene gdh, o genótipo (assemblage) A foi identificado nos Grupos I e 

II em 59,41% (22/39) das amostras com pequena prevalência para o subgenótipo AI 

(54,55%); o genótipo B foi diagnosticado em 43,59% (17/39) com maior prevalência para o 

subgenótipo BIV (58,82%). Nos grupos caninos III e IV o genótipo com características 

zoonóticas (A e B) foi diagnosticado em 64,10% (25/39), sendo diagnosticado AI com 

53,85% e 10,26% de BIV.  Em relação aos genótipos específicos de carnívoros (C e D) a 

prevalência foi de 35,90% (14/39) com predominância do genótipo C (71,43%) e 28,57% para 

o genótipo D. O estudo identificou uma variedade de genótipos em crianças e cães, com 

elevada prevalência de genótipos de características zoonóticas nos cães.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The study aimed to determine the efficacy of the ELISA test for G. duodenalis and identify 

the genotypes of the parasite in stool samples from children and dogs in the city of Lages, 

Santa Catarina. We evaluated 1085 faecal samples divided into four groups: Children (Group 

I) enrolled in basic public education; faecal samples obtained from children in a private 

laboratory in the city (Group II ) domiciled dogs ( Group III) and dogs from the Center for 

Zoonosis Control (Group IV). All samples were processed by the methods of faecal flotation 

and sedimentation to determine the presence of cysts of G. duodenalis. The samples processed 

by fecal examinations were subsequently analyzed by ELISA and positive samples 

genotyped. The prevalence of samples positive for the parasite was 7.19% (78/1085). Of the 

430 stool samples from children and dogs analyzed by ELISA; 19.07% (82) were positive for 

G. duodenalis. The test sensitivity was 66%, specificity 100%, positive predictive value 

(PPV) and negative (NPV) of 100%, Kappa value = 0.93 and 93% accuracy. In relation to the 

population, the ELISA test showed sensitivity of 60% and specificity of 100%, for children 

and sensitivity was 73% and specificity of 100% for dogs. We conclude that the ELISA test is 

highly specific but less sensitivity to parasitological examination, so the routine tests in 

laboratory animals and human area-based microscopy are still the most efficient option for the 

diagnosis of G. duodenalis. Regarding the identification of G. duodenalis genotypes, by PCR-

RFLP using the gdh gene, genotype (assemblage) A was identified in Groups I and II in 

59.41% (22/39) samples with low prevalence to subgenotype Al (54.55%) , genotype B was 

diagnosed in 43.59% (17/39) with higher prevalence in subgenotype BIV (58.82%). Canine 

groups III and IV genotype with zoonotic characteristics (A and B) was diagnosed in 64.10% 

(25/39) was diagnosed with AI 53.85% and 10.26% of BIV. In specific genotypes of 

carnivorous (C and D) the prevalence was 35.90% (14/39) with predominant genotype C 

(71.43%) and 28.57% for genotype D. The study identified a variety of genotypes in children 

and dogs, with a high prevalence of genotypes characteristics zoonotic in dogs.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUçÃO
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A diarreia é uma das mais importantes causas de morbimortalidade na infância em 

muitos países em desenvolvimento, em especial em lactentes e crianças em idade pré-escolar. 

Nos países industrializados, ela raramente é fatal, embora exerça algum impacto na saúde 

(MOTTA e SILVA, 2002). 

 No Brasil, as infecções intestinais são favorecidas pelas condições climáticas que 

variam de região para região, falta de saneamento básico e práticas de higiene inadequadas 

(ULUKANLIGIL et al., 2001; ETTEHAD, DANYANI e NEMATI, 2010).  

 Entre as causas de infecções intestinais, estão as de origem parasitárias que constituem 

importante problema de saúde pública, demonstrado por suas elevadas prevalências, com 

variações na distribuição geográfica e nível físico; ainda atraso no desenvolvimento de 

aprendizagem e concentração, sobretudo em crianças em idades escolares (RIBEIRO et al., 

2005).  

 Nos últimos 50 anos houve um grande avanço tecnológico e médico, mas não houve 

uma redução significativa na prevalência das doenças parasitárias (MACEDO, 2005).  Entre 

os parasitos entéricos, G. duodenalis apresenta ampla distribuição geográfica, sendo 

diagnosticada preferencialmente em climas temperado a tropical, com importância clínica e 

epidemiológica pelas diversas formas de transmissão (ADAM, 2001).  

 Foram descritas mais de 50 espécies dentro do gênero Giardia (ADAM, 2001), a 

maioria delas definida em função do hospedeiro de origem. Embora exista grande variedade 

de espécies para o mesmo gênero, com base morfológica das formas parasitárias são 

reconhecidas seis espécies: G.agilis, que parasitam anfíbios; G. muris de roedores e G. 

duodenalis, que pode ser diagnosticada em mamíferos domésticos e silvetres; além destas 

espécies, também se encontram em aves como a G. psittaci e G. ardeae. G. microti foi à 

última espécie descrita que parasita ratazanas e ratos almiscarados (THOMPSON, 

REYNOLDSON e MENDIS, 1993; THOMPSON, 2004). 

 A giardíase (= giardiose) apresenta um amplo espectro de manifestações clínicas, 

desde um quadro assintomático ao estado crônico caracterizado por dores abdominais, 

diarréia, flatulência, esteatorréia, sindrome de má-absorção, baixo crescimento e perda de 

peso, principalmente em crianças (Ettehad, Danyani e Nemati, 2010); entretanto a 

importância da giardíase em cães é controversa, uma vez que muitos animais são 

assintomáticos e a infecção apresenta uma prevalência bastante variável que depende do 

método de diagnóstico empregado, tipo de população estudada, suscetibilidade individual, 
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contaminação de água, alimentos e fezes de animais ou de pessoas infectadas 

(KIRKPATRICK e FARREL, 1984; MARCEL et al., 1994). 

 O diagnóstico de rotina de Giardia está baseado em técnicas para identificar as formas 

parasitárias, utilizando métodos não invasivos, de fácil execução, baixo custo e equipamentos 

de fácil disponibilidade (CANTOS et al., 2011). O limite de detecção por estes métodos é 

muito baixo (aproximadamente 70%), ainda com o agravante da eliminação intermitente da 

forma do cisto, na qual a solicitação de amostras pareadas deve ser necessária para aumentar a 

sensibilidade, que pode chegar a 88,9% (LEBWOHL, DECKELBAUM e GREEN, 2003).  

 A maioria das espécies de Giardia apresenta alta especificidade ao hospedeiro, porém 

a espécie G. duodenalis infecta uma variedade de vertebrados mamíferos, sendo importante a 

aplicação de técnicas moleculares em estudos para a determinação de diversidades genéticas 

intra-específicas (THOMPSON et al., 2000; THOMPSON, 2004; APPELBEE, THOMPSON 

E OLSON, 2005; THOMPSON e OLSON, 2005). Baseado em critérios puramente 

morfológicos, G. duodenalis apresenta formas parasitárias semelhantes nos diferentes 

hospedeiros animais e humanos ao qual infecta, porém os cistos e trofozoítos diagnosticados 

são idênticos (O’HANDLEY et al, 2000; SMITH et al., 2007; KHAN et al., 2011).  

Ferramentas moleculares como a PCR-RFLP (Polimerase Chain Reaction - Restriction 

Fragment Length Polymorphisme), e o sequenciamento de genes, demonstraram que a espécie 

é geneticamente complexa, podendo apresentar diferentes grupos genéticos (BERTRAND, 

ALBERTINI e SCHWARTZBROD, 2005). 

 Para a identificação e comparação entre genes isolados de G. duodenalis são usados, 

como marcadores moleculares principalmente o gene da glutamato desidrogenase (gdh), 

proteína triosefosfato isomerase (tpi), subunidade menor do RNA ribossômico (SSU rRNA) e 

beta giardina (β giardina) (CACCIÓ e RYAN, 2008; AJJAMPUR et al., 2009). 

 O grande número de indivíduos que vivem em comunidades onde a precariedade da 

habitação favorece a convivência, principalmente entre crianças e cães, a falta de saneamento 

básico e as elevadas prevalências de G. duodenalis nestes hospedeiros fazem com que a 

transmissão zoonótica seja uma possibilidade que não pode ser negligenciada (KATAGIRI e 

OLIVEIRA-SEQUEIRA, 2007).  

 O crescente número de animais domiciliados, peridomiciliados e errantes, de modo 

geral, em todo o Brasil, associado ao fácil acesso destes aos locais de lazer, como praças 

públicas, podem apresentar risco de infecção, especialmente para crianças, constituindo um 
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problema de saúde pública. 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS 
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2.1 OBJETIVO GERAL  

 

 Determinar a variabilidade genotípica e o perfil antigênico de G. duodenalis em fezes 

de crianças, cães domiciliados e errantes na cidade de Lages, Santa Catarina. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar a frequência de cistos de G. duodenalis em fezes de crianças e determinar 

o sexo, idade e escolaridade de maior frequência do parasito; 

 Determinar a ocorrência e frequência de G. duodenalis em fezes de cães domiciliados 

e errantes e determinar o sexo e idade de maior frequência; 

 Determinar a relação entre as amostras positivas entre as fezes de crianças e de cães 

domiciliados; bem como determinar através do teste de ELISA a presença de 

antígenos específicos para Giardia em amostras de fezes de crianças e cães e verificar 

a eficácia dos métodos coproprasitológicos no diagnóstico de G. duodenalis em 

relação ao teste de ELISA; 

 Identificar os genótipos de características zoonóticas de G. duodenalis em fezes de 

cães domiciliados em relação aos genótipos das crianças e identificar os genótipos de 

G.duodenalis circulantes em crianças e cães na cidade de Lages, SC. 
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3.1 HISTÓRICO 

 

 O protozoário flagelado Giardia foi observado pela primeira vez em 1681 pelo 

holandês Antonie van Leeuwenhoek, fundador da microscopia que ao examinar suas próprias 

fezes encontrou o que chamou de animalúnculos móveis. Segundo a descrição para a 

visualização da forma ele exaltou: 

 

 

“Meus excrementos estão tão moles, que estou persuadido a 

examiná-lo... Tenho visto alguns animalúnculos se movendo 

belamente, alguns são maiores e outros pouco menores que os 

glóbulos vermelhos, todos são iguais, seu corpo é mais longo 

que largo, seu ventre é plano. Estão decoradas com diversas 
pequenas “patas”, fazendo muito rebuliço no meio mais claro 

entre os glóbulos.... Embora eles façam movimentos rápidos 

com as “patas” o progresso que eles fazem é pequeno”   

(ADAM, 1991). 

  

 

 Em 1859, Vilem Lambl e Giard Alfred visualizaram com detalhe o parasito na forma 

de trofozoíto já visualizado por Leeuwenhoek, identificaram e descreveram denominando-o 

como Cercomonas intestinalis; porém devido à lei da prioridade das regras de nomenclatura 

zoológica, a espécie intestinalis já estava pré-ocupada no gênero Bodo intestinalis (anfíbio), 

sendo recusada (KOFOID e CHRISTIANSEN, 1915). Em 1875, o protozoário foi 

diagnosticado em coelhos por Davaine e denominado de Hexamita duodenalis. Em 1879, 

Grassi observou pela primeira vez os cistos e somente mais tarde associou a forma com o 

trofozoíto do mesmo agente (1881-1888), caracterizando-o como protozoário flagelado 

(MEYER, 1990). Kunstler (1882) criou o gênero Giardia (pois parasitava girinos) e 

Blanchard, em 1888, criou o gênero Lamblia intestinalis, que a princípio não foi aceito. Stiles 

em 1902 denominou Giardia duodenalis (G. duodenalis) e em 1915, Kofoid e Christiansen 

propuseram a espécie Giardia lamblia (G. lamblia) e, em 1920, de G. enterica (ADAM, 

2001). 

 Pela confusão surgida a respeito dos nomes enterica e intestinalis, em 1915 Stiles, ao 

observar amostras de fezes humanas, examinou morfologicamente o parasito e reafirmou a 
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espécie como G. lamblia, em homenagem ao professor A. Giard de Paris, e ao Dr. F. Lambl, 

de Praga (FAUST, RUSSELL e JUNG, 1974; NEVES, 2005). 

 A espécie G. lamblia tornou-se amplamente aceita desde 1970, já na década de 80 

alguns pesquisadores incentivaram o uso da espécie G. duodenalis e na década de 90 de G. 

intestinalis (KULDA e NOHYNKOVA, 1996).  Para estes autores não parece ter razão 

suficiente para abandonar a denominação G. lamblia, uma vez que tem sido amplamente 

aceito na medicina e na literatura científica.  

 Diante de toda esta confusão histórica entre pesquisadores, Knight (2004) escreveu na 

revista Nature: 

 

 

....“Cólicas intestinais raramente poderia inspirar profundos 

pensamentos sobre a evolução, mas qualquer indivíduo que 

tenha sofrido uma infecção intestinal pela Giardia pode se 

orgulhar, de ter tido de forma tão íntima e familiar um ícone da 

teoria da evolução...Livros didáticos tem tido por anos esta 

célula como uma relíquia viva dos primórdios da evolução das 

plantas, animais e outras formas de vida superior”... 

       

 

3.2 AGENTE ETIOLÓGICO 

 

3.2.1 Caracterização Celular  

 

 G. duodenalis apresenta duas formas de desenvolvimento: trofozoíto ou trofozoíta e o 

cisto. O trofozoíto (Figura 1) tem formato piriforme ou de lágrima, mede aproximadamente 

12 – 15 μm de comprimento e 5 – 9 μm de largura, apresenta a extremidade anterior dilatada e 

posterior afilada, dando o aspecto característico e peculiar para o diagnóstico parasitológico 

(NEVES, 2005). No interior do citoplasma, as estruturas são simétricas e quase sempre 

duplas: um par de núcleos sem nucléolo, dois feixes de fibras longitudinais, denominadas de 

axonemas, responsáveis principalmente pela sustentação da forma parasitária e o blefaroplasto 

que dá origem aos oito flagelos (REY, 2008). Em relação aos flagelos, há presença de um par 

na região anterior, um par ventral, um par posterior e um par caudal. Na face ventral encontra-

se o disco ventral, disco adesivo ou disco suctorial com importante função na fixação do 

parasito as células epiteliais (NEVES, 2005; BERENGUER, 2006). O disco é formado por 
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uma estrutura proteica complexa de microtúbulos e microfilamentos dispostos paralelamente 

em forma espiral (BENCHIMOL, 2004). 

 A tubulina (denominada giardina) é uma proteína ácida, correspondendo cerca de 20% 

das proteínas do citoesqueleto da forma trofozoítica e são específicas do parasito 

(CARRANZA e LUJAN, 2009). Esta proteína representa o principal componente dos 

microtúbulos, um dímero composto por duas subunidades ( e ß), que podem ser expressas 

em diversas formas; cinco formas diferentes de tubulina foram demonstradas no citoesqueleto 

da G. duodenalis (GOTTSTEIN et al., 1991). Os microtúbulos desempenham papéis 

importantes na mitose, tornando-os alvos de diversos fármacos entre eles antitumorais 

(JORDAN e WILSON, 1998).  

 

Figura 1. Morfologia do trofozoíto de G. duodenalis - A. face frontal (a. núcleo, b. blefaroplasto, c. disco 

suctorial, d. corpo parabasal, e. flagelo, f. axonema. B. face lateral (forma côncava) 

 Fonte: sv.wikipedia.org adaptado por QUADROS, 2013 

 

 O cisto (Figura 2) apresenta forma ovalada ou elipsóide, medindo de 8 a 12 μm de 

comprimento por 7 a 10 μm de largura, apresenta uma parece “cística” de proteína fibrosa e 

carboidratos (LALLO, RODRIGUES e BONDAN, 2003). A parede é incolor e no seu interior 

observa-se de dois a quatro núcleos (CIMERMAN e CIMERMAN, 1999).  
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Figura 2. Morfologia do cisto de G. duodenalis (a. núcleo, b. parece cística, c. corpo parabasal, d. axonema)  

Fonte: sv.wikipedia.org adaptado por QUADROS, 2013 
 

 

 De acordo com as características fenotípicas do trofozoíto, as espécies conhecidas 

podem ser diagnosticadas levando-se em conta os critérios conforme a Tabela 1.   

 

Tabela 1.  Características fenotípicas dos trofozoítos das espécies de Giardia. 

Espécie Hospedeiros Morfologia dos Trofozoítos Dimensões (µm) 

G. duodenalis humanos, 

animais 

domésticos e 

silvestres 

Forma piriforme, corpos 

medianos com forma de 

garra 

12- 15 x 6 - 8 

G. muris roedores Forma arredondada com 

corpos medianos pequenos e 

redondos 

9-12 x 5 - 7 

G. agilis anfíbios Forma alongada e estreita, 

corpos medianos em forma 

de dado 

20-30 x 4 - 5 

G. ardeae aves Forma arredondada, corpos 

medianos de formatos 

redondo, ovais a formato de 

garra 

+/-10 x +/- 6 - 5 
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Espécie Hospedeiros Morfologia dos Trofozoítos Dimensões (µm) 

G. psittaci aves Forma piriforme, corpos 

medianos com forma de 

garra 

 

+/10 x +/- 6 

G. microti ratazana, rato 

almiscarado 

Mesmas características de G. 

duodenalis 

Não citada na 

literatura  

Fonte: THOMPSON, HOPKINS e HOMAN (2000) adaptado por QUADROS, 2013. 

  

 A morfologia do trofozoíto pode ser importante para o diagnóstico, sobretudo para 

hospedeiros que apresentam mais de uma espécie como exemplos roedores que podem se 

infectar com G. duodenalis e G. muris. Sogayar e Gregório (1989) diagnosticaram as espécies 

nestes hospedeiros através de diferenças na morfologia do flagelo ventrolateral da forma 

trofozoítica. Em relação ao cisto, as espécies de Giardia não apresentam diferenças com 

exceção da G. microti cujos cistos contêm dois trofozoítos diferenciados enquanto as demais 

espécies apenas um (MONIS e THOMPSON, 2003). 

 Em relação às organelas, este microrganismo apresenta poucas estruturas 

membranosas, com ausência de mitocôndrias, peroxisomas, glicosomas e hidrogenosomas; 

existe evidência do complexo de Golgi e vacúolos que poderiam constituir parte do sistema 

lisosomal dos trofozoítos que conteriam fosfatases ácidas (ASTIAZARÁN-GARCÍA et al., 

2000). 

 

3.2.2 Posição Taxonômica 

  

 Para Monis, Cacció e Thompson (2009), a filogenia de G. duodenalis é duvidosa. Na 

árvore filogenética, o gênero se ramifica muito cedo dos outros eucariotos (Figura 3), isso se 

deve as análises do rRNA (RNA ribossômico) que poderiam ter implicações para a 

investigação sobre a origem e evolução do citoesqueleto da membrana nuclear, bem como a 

ausência de organelas como a mitocôndria que leva a acreditar que o protozoário teria uma 

ligação direta aos organismos procariotos (BROWN e DOOLITTLE, 1997).  

 Os biólogos supõem que os eucariotos ganharam suas mitocôndrias entre 1,5  e 2,2 

milhões de anos atrás (DYALL, BROWN e JOHNSON, 2004). Acredita-se que o aumento 

dos níveis de oxigênio na terra estavam causando problemas para os organismos que viviam 

adaptados a vida sem o gás. A teoria está baseada em que o ancestral das mitocôndrias seria 



30 
 

um parasito procarioto, este parasito teria se fixado dentro de um eucarioto ancestral 

ajudando-o a consumir o oxigênio, fixando-se neste e tornado-se indispensável para a 

obtenção de energia química para este hospedeiro, mais tarde seus genes se incorporaram ao 

núcleo deste “anfitrião” e assim selando a parceria (KNIGHT, 2004).  

 

 

Figura 3. Evolução dos eucariotos apartir da Mitocôndria 

Fonte: KNIGHT (2004) 

  

 Segundo Levine et al. (1980), o gênero está assim classificado: 

- Reino Protista; 

- Subreino Protozoa (Goldfuss, 1818), von Siebold, 1845; 

- Filo: Sarcomastigophora Honiberg & Balamuth, 1963; 

- Superclasse: Mastigophora Diesing,1866; 

- Classe: Zoomastigophorea Calkins,1909; 

- Ordem: Diplomonadida (Wenyon,1926), Brugerolle, 1975; 

- Subordem: Diplomonadina (Wenyon, 1926), Brugerolle, 1975; 

- Família: Hexamitidae Kent, 1980; 

- Gênero: Giardia Kunstler (1882). 

 Giardia spp. foi colocado no Filo Sarcomastigophora e Classe Zoomastigophorea, 

juntamente com outros protozoários flagelados parasitos como: Trypanosoma, Leishmania, 

Trichomonas e Dientamoeba (LEVINE et al., 1980). No entanto a sequência da subunidade 

do rRNA é marcadamente diferente dos demais protozoários e na base da sequência desta 

subunidade, tem sido proposto como o organismo eucarioto mais primitivo conhecido 
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(SOGIN et al., 1989). A família Hexamitidae apresenta seis gêneros, contendo protozoários 

tanto de vida livre como de vida parasitária, porém o gênero Giardia difere dos demais 

componentes da família por apresentar um disco adesivo na superfície ventral do trofozoíto 

que serve para adesão na microvilosidade intestinal e responsável pela patogenia (MEYER, 

1990). 

 Conforme Papavero (1994), os organismos podem ser classificados de acordo com o 

grau de parentesco, através da ancestralidade em comum que denomina-se de classificação 

cladística, e através do classificação biológica baseado em similaridade geral entre 

organismos (organismos mais “parecidos” são agrupados juntos). Neste modelo de 

classificação chamada fenética não se leva em consideração os aspectos evolutivos. Nos 

últimos anos, com a evolução da ciência, foram incrementadas aos processos tradicionais de 

classificação as características moleculares. 

 Para Hegner (1926), a identificação das espécies de Giardia é controversa e discutida 

desde a sua origem. Antigamente três critérios eram empregados para sua identificação: a 

especificidade de hospedeiros, dimensões do corpo e as variações da estrutura das formas 

(cisto e trofozoíto).  

 Até 1952 conforme Filice (1952), os critérios morfológicos foram utilizados para 

dividir a Giardia spp. em três espécies: G. agilis que infecta anfibios, G. muris que infecta 

roedores, pássaros e répteis e G. duodenalis (sin. G. intestinalis ou G. lamblia) que infecta 

uma variedade de mamíferos incluindo os seres humanos, assim como aves e répteis. Kulda e 

Nohynkova (1978) descreveram mais de 20 espécies de Giardia baseada; sobretudo na 

especificidade do hospedeiro e com menor importância para as características morfológicas. 

 Nash e Keister (1985), demonstraram que o hospedeiro de origem não constitui um 

critério válido, uma vez que, pela análise do DNA, espécies de Giardia spp. de diferentes 

hospedeiros apresentam-se idênticas, enquanto que isolados de um mesmo hospedeiro podem 

ser marcadamente diferentes. 

 Foram descritas mais de 50 espécies dentro do gênero Giardia (ADAM, 2001), a 

maioria  delas definida em função do hospedeiro de origem. Embora exista grande variedade 

de espécies para o mesmo gênero, com base morfológica das formas parasitárias são 

reconhecidas seis espécies. Além da G.agilis, G. muris e G. duodenalis, ocorrem espécies 
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* Produz enzima glutamato desidrogenase que catalisa desaminação do glutamato, presente em procarioto e eucarioto (BENACHEBHOU-

LAHFA et al., 1993), sendo gene mais útil na genotipagem de isolados de Giardia (READ, MONIS e THOMPSON, 2004). 

encontradas em aves como G. psittaci descrita inicialmente em periquitos (Melopsittacus 

undulatus) e G. ardeae em garça (Ardia herodias) (THOMPSON, REYNOLDSON e 

MENDIS, 1993; THOMPSON, 2004). Monis et al. (2003) descreveram a última espécie: G. 

microti que parasita roedores (ratazana, rato almiscarado).   

 A maioria das espécies de Giardia apresenta alta especificidade ao hospedeiro, porém 

a espécie G. duodenalis infecta uma variedade de vertebrados mamíferos, sendo importante a 

aplicação de técnicas moleculares em estudos para a determinação de diversidades genéticas 

intra-específicas (THOMPSON, HOPKINS e HOMAN, 2000; THOMPSON, 2004; 

APPELBEE, THOMPSON e OLSON, 2005). Baseado em critérios puramente morfológicos, 

G. duodenalis apresenta formas parasitárias semelhantes nos diferentes hospedeiros animais e 

humanos ao qual infecta, cistos e trofozoítos diagnosticados são idênticos (O’HANDLEY et 

al, 2000; SMITH et al., 2007; KHAN et al., 2011). Para Bertrand, Albertini e Schwartzbrod 

(2005), ferramentas moleculares como a PCR-RFLP (Polimerase Chain Reaction - 

Restriction Fragment Length Polymorphisme), e o sequenciamento de genes, demonstraram 

que a espécie é geneticamente complexa, podendo apresentar diferentes grupos genéticos.  

 A identificação e comparação entre genes isolados de G. duodenalis são baseados 

principalmente na caracterização do gene da glutamato desidrogenase (gdh)*, proteína 

triosefosfato isomerase (tpi), subunidade menor do RNA ribossômico (SSU rRNA) e beta 

giardina (β giardina), fator de alongamento 1-ƒ1 (ef-1), gene da fase aberta de leitura C4 

(GLORF-C4) e, recentemente, da região espaçadora intergênica (IGS - intergenic spacers) 

(Cacció e Ryan, 2008; Ajjampur et al., 2009);  estes permitem uma comparação mais 

quantitativa dos isolados. Recentemente outras técnicas para identificação podem ser 

realizadas, como a análise de zimodema e o polimorfismo de comprimentos de fragmentos 

genômicos ou ainda a utilização de eletroforese de campo pulsante (PFGE), porém estas 

técnicas apresentam valores mais limitados para classificação de espécies de Giardia. Devido 

à ocorrência de frequentes rearranjos cromossômicos, estes estudos têm sido muito úteis, mas 

as conclusões sobre os resultados são limitados pela natureza semi-quantitativa dos dados 

(ADAM, 2001; MINVIELLLE  et al., 2008). 

 Segundo os critérios moleculares, as amostras de origem fecal humana pertencem a 

dois principais grupos genéticos descritos como “Assemblages” ou genótipo A e B (KOHLI 

et al., 2008; MONIS, 2009). Em animais, o sequenciamento dos genótipos identificaram além 

de genótipos descritos em humanos, outros com maior especificidade parasitária a qual não se 



32 
 

 

observa nos genótipos de humanos. Em animais identificaram-se o genótipos C e D, isolados 

de carnívoros domésticos (Monis et al.,1998; McGLADE et al., 2003a) e silvestres (Cacció  e 

Ryan, 2008); genótipo E, isolado de animais domésticos de produção incluindo bovinos, 

ovinos, caprinos, suínos e equinos (Ey et al., 1997); genótipo F, isolado de gatos e genótipo 

G, isolado de ratos (Monis et al., 1999) e genótipo H mais recentemente detectado em 

vertebrados marinhos (LASEK-NESSELQUIST, WELCH e SOGIN, 2010). Esta diversidade 

de genótipos de G. duodenalis está melhor representada na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Classificação genética de G. duodenalis. 

Genótipos  Hospedeiros 

A Mamíferos domésticos (incluindo 

humanos) e mamíferos silvestres 

B Mamíferos domésticos (incluindo 

humanos) 

Animais silvestres (castores, macacos, 

coelhos e ratos almicarados) 

C Carnívoros 

D Carnívoros 

E Animais de produção (ruminantes, 

equinos e suínos) 

F Gatos 

G Roedores 

H Vertebrados marinhos 

Fonte: THOMPSON (2004); CACCIÓ e RYAN (2008); CACCIÓ e SPRONG (2010) 

adaptado por QUADROS, 2013. 

 

 Os genótipos ou grupo A e B possuem sub-grupos ou sub-genótipos presentes nas 

populações infectadas. O genótipo A pode apresentar dois distintos conjuntos o AI (A1) ou 

cluster AI provenientes de amostras de origem humana e animal (Monis et al., 1996; Huetink 

et al., 2001; Appelbee et al., 2003), AII (A2) ou cluster AII, proveniente de amostras de 

humanos, não sendo encontrados em amostras fecais de animais (Ey et al., 1997; Ponce-

Marcotela et al., 2002), AIII e A IV, exclusivamente de animais (BALLWEBER et al., 2010). 

O genótipo B compreende dois subgrupos chamados BIII e BIV de características zoonóticas 

(MONIS et al., 1996; THOMPSON, HOPKINS e HOMAN, 2000).  
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 Hunter e Thompson (2000) citam que a existência de genótipos específicos para seus 

hospedeiros também poderia corroborar com mudanças na classificação da G. duodenalis por 

existir exclusividade na infecção para determinados genótipos o que não reflete para os 

genótipos A e B, já que o mesmo aparece em diversos grupos distintos de animais e 

caracterizados como genótipos zoonóticos. 

  O predomínio de um genótipo em relação ao outro pode ser em decorrência do tipo de 

vida dos animais ou ainda não apresentar qualquer relação como já foram descritas em 

estudos realizados para determinação genética de G. duodenalis em cães.  

 Robertson et al. (2007), isolaram de amostras fecais humanas pelos genes da gdh, β 

giardina e tpi, diferentes sequências genéticas dos genótipos conhecidos de G. duodenalis, 

enquanto Gelanew et al. (2007), identificaram os genótipos A1 a 7 e 9, B1 a 4,7, 8 e 19 em 

amostras fecais de origem humana diagnosticados através da análise do gene da β giardina. 

 As análises filogenéticas demonstram linhagens evolutivas distintas para os diferentes 

genótipos do parasito fornecendo uma importante base para reconsiderar a taxonomia e 

nomenclatura dos grupos de genótipos atualmente conhecidos para as espécies de G. 

duodenalis, uma vez que agrupamentos como A e B podem apresentar-se tão diferentes que 

podem constituir no futuro novas espécies (THOMPSON e MONIS, 2004). Embora a 

distância genética entre grupos principais de G. duodenalis (A e B), seja grande não existe 

nenhuma característica fenotípica que suporte ou justifique a diferenciação em duas espécies 

(FRANZÉN et al., 2009). 

 Cacció e Sprong (2010); Feng e Xiao (2011) citam que embora o protozoário tenha 

ciclo exclusivamente assexuado, estudos mostram que pode ocorrer recombinação genética 

em G. duodenalis baseada em pesquisas com gene multiloculares (MLG). 

 Diante de vários estudos moleculares, Thompson, Palmer e O’Handley (2008) 

propuseram uma nova classificação (Tabela 3) com diferentes agrupamentos de acordo com 

as características atuais em relação ao comportamento genético e aos hospedeiros, 

justificando a necessidade de reconhecer diferenças biológicas e de evolução dos isolados e a 

característica de potencial zoonótico que elas podem apresentar. 
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Tabela 3. Classificação proposta por Thompson, Palmer e O’Handley (2008) para G. duodenalis, segundo 

critérios moleculares. 

Espécies de Giardia  Hospedeiros 

G. duodenalis (= Assemblage A) Humanos e outros primatas, cães, gatos, 

animais de produção (ruminantes, suínos e 

equinos), roedores e outros animais 

silvestres 

G.enterica (= Assemblage B) Humanos e outros primatas, cães 

G. agilis Anfíbios 

G. muris Roedores 

G. psittaci Aves 

G. ardeae Aves 

G. canis (= Assemblage C) Cães 

G. cati (= Assemblage F) Gatos 

G. bovis (= Assemblage E) Animais de produção (ruminantes, suínos 

e equinos 

G. simondi ( = Assemblage G) Roedores 

 

 Para as diferentes descrições e proposições na classificação do protozoário desde sua 

origem, Knight (2004) cita que novas descobertas sobre Giardia spp. vem causando um 

“racha” entre biólogos evolucionistas. Alguns argumentam que o papel do protozoário na 

história de vida terá que ser reconsiderado, enquanto outros querem manter o termo Giardia.   

 

3.3  CICLO BIOLÓGICO, HABITAT E NUTRIÇÃO 

 

 G. duodenalis possui o ciclo biológico ou evolutivo monoxênico e apresenta duas 

formas morfológicas: o cisto e o trofozoíto. A forma de cisto ou forma cística é a principal 

forma de infecção e resistência na qual são excretadas pelas fezes. 

 A transmissão ocorre através do contato fecal - oral pela ingestão de água ou alimentos 

contaminados com fezes de hospedeiros infectados. A infecção também pode ocorrer pelo 

contato com superfícies ou objetos contaminados com fezes ou contato pessoa-a-pessoa como 

higienização de crianças e pacientes.  A transmissão sexual (oral-anal) tem sido reconhecida, 
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principalmente entre relações homossexuais do sexo masculino (MILDRAN, GELLS e 

WILLIAM, 1977). 

 No ciclo de G. duodenalis não ocorre infecção transplacentária e transmamária, 

características importantes em parasitoses animais (BRINKER, TEIXEIRA e ARAÚJO, 

2009). 

 Após a ingestão dos cistos (10 a 100 são suficientes para produzir a infecção), estes 

sofrem a ação dos sucos gástricos e sais biliares que estimulam o desencistamento e 

transformam-se na segunda forma, o trofozoíto que se fixa aos açúcares da mucosa intestinal 

através da pressão de adesão e contração de proteínas do disco suctorial, dos elementos 

protéicos do flagelo ventrolateral e ainda pela ligação entre proteínas do protozoário aos 

receptores das células epiteliais do hospedeiro (FURNESS, BEACH E ROBERTS, 2000; 

LALLO, RODRIGUES e BONDAN 2003). Os flagelos depois de aderido se desenvolvem e 

então os trofozoítos colonizam a superfície do intestino, reproduzem-se assexuadamente por 

divisão binária, multiplicando-se até que toda superfície do intestino seja revestida pelo 

parasito (SWANCO, KAREN e KONG, 1992; ADAM, 2001). Estudos epidemiológicos e 

moleculares discutem que o trofozoíto pode ser também capaz de se reproduzir sexualmente, 

pois há evidências de genes que participam do processo de meiose, observados em isolados de 

pessoas de comunidades endêmicas para giardíase, verificando a possibilidade de trocas 

genéticas do parasito, uma vez que isolados de Giardia por meio de eletroforese de 

isoenzimas demonstraram padrões de bandas múltiplas, podendo ser o parasito um indivíduo 

funcionalmente diplóide, onde estudos indicam a existência de troca genética e uma fase 

sexual (MONIS, CACCIÓ e THOMPSON, 2009).  

 Os trofozoítos vivem no duodeno e nas primeiras porções do jejuno, podendo penetrar 

nos túbulos secretores da mucosa, também sendo encontrados nos condutos biliares e vesícula 

biliar. Devido à conformação côncava e a presença do disco suctorial que “atapetam” as 

vilosidades intestinais (Figura 4), eles podem interferir na absorção de nutrientes. A 

preferência pelo duodeno pode ser atribuída a não produção de lipídios pelo parasito o que 

significa que ele é dependente de lipídios exógenos e sais biliares (REY, 2008).  
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Figura 4. Ciclo da Giardia spp. 

Fonte: http://www.unal.edu.co adaptado por QUADROS, 2013. 

 Embora o parasito obtenha uma parte considerável de seus nutrientes a partir do 

conteúdo intestinal dos hospedeiros, comprovada pela presença de vesículas pinocíticas e de 

numerosos vacúolos digestórios na zona citoplamáticas da região dorsal, acredita-se que 

muitos dos nutrientes poderiam ser obtidos das células agregadas no glicocálix que recobrem 

as microvilosidades, podendo existir também concorrência seletiva com o enteroepitélio de 

seus hospedeiros, principalmente de gorduras e vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K), 

sobretudo de vitamina A (BERENGUER, 2006). 

 O metabolismo de carboidratos é similar ao que ocorre com os demais parasitos 

anaeróbios do intestino, resultando como produtos finais da via glicolítica o ácido acético, 

CO2, alanina e etanol, desta forma pequenas alterações de oxigênio podem interferir nos 

processos de obtenção de energia pelos trofozoítos (PAGET et al., 1990; REY, 2008). Para 

Staldemann (2012), embora a Giardia possa usar a glicose, a principal fonte de energia para o 

crescimento do parasito principalmente nas primeiras fases de desenvolvimento é proveniente 

do aminoácido L-arginina, que através do catabolismo do óxido nítrico e da ação das enzimas 

arginina deiminase (ADI), ornitina carbamoiltransferase (OTC), carbamato quinase (CK) 

resultam como produto final a liberação de NH3 e CO2 (Figura 5). De acordo com Schofield et 

al. (1990), o protozoário que usa arginina pode produzir 7-8 vezes mais energia do que a 

partir da glicose.  
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Figura 5. Obtençao de energia pelo trofozoíto de G. duodenalis. A. L-Arg. é absorvido a partir do lúmen 

intestinal para a produção de ATP, com presença de L-Ornitina. B. ADI e OTC são liberados para o lúmen 

intestinal, na reduçao de L-Arg. 

Fonte: RÓPOLO e TOUZ, 2010. 

 O ciclo completa-se pelo encistamento do flagelado que se inicia no íleo, mas o ceco é 

considerado o principal local para este processo. Os fatores que contribuem para este 

fenômeno não são bem conhecidos, não se sabe se o encistamento inicia-se dentro ou fora do 

parasito. Dubois et al. (2008), citam que o processo de encistamento parece ser feito por 

secreções de substâncias da parede periférica da célula para formar a parede do cisto em 

resposta a sinais ambientais. Os trofozoítos começam a produzir proteínas abundantes que são 

empacotados em vesículas específicas, estas crescem, amadurecem e dirigem-se para a 

membrana plasmática onde o material precursor da parede do cisto é secretado, assim 

formando esta estrutura. A expressão de várias proteínas é regulada durante o processo de 

encistamento, acredita-se que as proteases de cisteína têm sido fundamentais para este 

processo, contribuindo não só para o fenômeno da formação do cisto, mas também do 

trofozoíto pelo processo de desencistamento (WARD et al., 1997). Chaparro-Gutierrez e 

Wasserman (2011) citam também a participação da glucosamina-6-fosfato-isomerase no 

processo de encistamento. 
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 Em relação aos fatores externos que contribuem para encistamento estão o pH 

intestinal, estímulos de sais biliares, diminuição dos níveis de colesterol e o deslocamento da 

forma parasitária pelo peristaltismo intestinal, isso podem desencadear uma resposta imune 

local e desta forma levar o destacamento do trofozoíto e a formação do encistamento.  

 O homem infectado pode eliminar até 2 x 10
6 

cistos por grama de fezes/ dia, sendo 

eliminados após um período pré-patente que varia de seis a 14 dias  (Smith et al., 2007); cães 

e gatos de cinco a 16 dias (Leib e Zajac, 1999); bezerros a taxa de excreção é 10
5
 a 10

6
 

cistos/g de fezes principalmente entre quatro a 12 semanas de idade (Ralston, Mcallister e 

Olsen, 2003), podendo ser encontrados em infecções crônicas até 100 dias (Dressen et al. 

2012); ovinos 10 a 21 dias, podendo ocorrer durante meses (Taminelli et al., 1989; Buret  al. 

1990) e caprinos  de seis a 10 dias (KOUDELA e VITOVEC, 1998). Após a ingestão dos 

cistos pelos hospedeiros, o ciclo se repete. 

 Não se conhece também se todos os cistos são infectantes ou quanto tempo devem 

estar no ambiente para ter capacidade de infectar seus hospedeiros, mas podem ser viáveis no 

meio ambiente por longos períodos em condições adequadas de temperatura e umidade 

(NEVES, 2005). Os processos de desencistamento e encistamento podem ser realizados in 

vitro, permitindo a obtenção do ciclo completo do parasito em laboratório. 

 

3.4 EPIDEMIOLOGIA  

 

 O estudo epidemiológico de parasitos intestinais proporciona diversas informações, 

especialmente quanto à insalubridade do meio, nível e extensão do saneamento básico de uma 

região e também quanto aos hábitos higiênicos da população em estudo (MACEDO, 2005).  

 Para a Unicef (2012), água sem qualidade, saneamento precário e más condições de 

higiene custam muitas vidas a cada ano. Estima-se em 1,2 milhões o número de crianças que 

morrem antes de completar cinco anos de idade devido à diarreia. 

 Nos últimos 50 anos houve um grande avanço tecnológico e médico, mas não houve 

uma redução significativa na prevalência das doenças parasitárias (MACEDO, 2005). As 

famílias de baixo poder aquisitivo, condições precárias de vida e consequentemente de hábitos 

de higiene e alimentação deficientes, acabam sofrendo com as doenças parasitárias 

(QUADROS et al., 2004). Desta forma as infecções causadas por parasitos na população 

podem ser apontadas como indicadores do desenvolvimeto socio-econômico de um país, sua 

alta frequência desencadea transtornos gastrintestianis, baixo rendimento corporal, baixo 
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rendimento escolar, ocorrendo principalmente em crianças (MACEDO, 2005; PINHEIRO et 

al., 2007).   

 Entre os parasitos entéricos, G. duodenalis apresenta ampla distribuição geográfica, 

sendo diagnosticada preferencialmente em climas temperado a tropical, com importância 

clínica pela alta prevalência e epidemiológica pelas diversas formas de transmissão (ADAM, 

2001).  

 Na década de 1970, G. duodenalis foi o agente etiológico mais identificado como 

causador de diarreia, levando a determinação de normas específicas para o tratamento de 

águas superficiais nos Estados Unidos (CRAUN et al., 1998). 

 No Brasil a garantia da qualidade da água para o consumo humano seguia os padrões 

de potabilidade adequados para seu uso conforme norma da Resolução 357 de 2005, segundo 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) que classifica a água para o consumo em 

quatro classes de acordo com os parâmetros físicos, químicos e biológicos (BRASIL, 2005); 

porém a Portaria 2.914 de 2011, cita que quando for identificada média geométrica anual 

maior ou igual a 1.000 Escherichia coli/100mL na água, deve-se realizar monitoramento de 

cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. no(s) ponto(s) de captação de água 

(BRASIL, 2011). Esta nova portaria é a quinta versão da norma brasileira da qualidade de 

água para o consumo humano, desde 1977 vem passando por revisões de acordo com novos 

conhecimentos, fruto dos avanços científicos e tecnológicos em relação ao tratamento e 

vigilância na qualidade da água e da avaliação dos riscos à saúde (SABESP, 2012). 

 O padrão epidemiológico e de transmissão de G. duodenalis é semelhante ao do 

Cryptosporidium spp., segundo dados observados nos quadros de surtos das infecções 

causadas pelos dois protozoários (HUNTER e THOMPSON, 2005). Os estudos envolvendo 

estes parasitos são realizados concomitantemente ou obedecem a modelos de diagnósticos 

muito semelhantes. 

 A infecção clássica para os hospedeiros pode ocorrer por forma direta (oral-fecal) ou 

de forma indireta (água ou alimentos contaminados) por fezes humanas ou de animais e por 

fim humano-humano através de relações sexuais (Figura 6).  

 Humanos que vivem próximos a locais sem fossas sépticas ou locais sem tratamento 

de esgotos podem ser infectados por cistos levados através da poeira ou moscas que podem 

carrear o parasito a distâncias de mais de 5 Km (NEVES, 2009). 
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Figura 6. Formas de infecção para G. duodenalis (QUADROS, 2013). 

  

 A giardíase é uma das doenças parasitárias mais comuns em humanos (Ali e Hill, 

2003), com morbidade mundial que acomete cerca de 280 milhões de pessoas a cada ano 

(ALI e NOZAKI, 2007; CACCIÓ e RYAN, 2008). A prevalência varia entre 2% a 5% nos 

países industrializados e 20 a 30% em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos como 

países localizados na Ásia, África e América Latina podendo contar com 200 milhões de 

casos sintomáticos e 500 mil novos casos anuais (VOLOTÃO et al., 2007; CACCIÓ e 

RYAN, 2008). Citam-se aqui algumas prevalências mundiais como no México de 1- 60% 

(Riveira et al., 2002); 7,2% no Canadá (Anderson et al., 2004); 40% no Peru; 35% no Egito; 

32,5% na Austrália; 28,5 no Brasil; 21% na Tailândia; 20% na India, Guatemala e Cuba; 16 % 

nos Estados Unidos (CIMERMAN e CIMERMAN, 2003). 

 Em países desenvolvidos a giardíase é referida com uma enfermidade parasitária 

reemergente devido a sua crescente e reconhecida importância em surtos de doenças 

diarréicas em creches e em epidemias transmitidas pelo consumo de água contaminada 

(HUNTER e THOMPSON, 2005). 

 Para Chomel (2008), uma enfermidade para assumir a característica emergente ou 

reemergente, muitos fatores estão associados, entre eles está em observar a origem da 

propagação, se ela tem relação com os fatores ambientais, ecológicos e sócio-econômicos. 

Nas infecções descritas estão aliados quadros de surtos de diarréia em creches, com aumento 

de casos em países desenvolvidos, decorridos principalmente por mudanças sociais que tem 



41 
 

 

pressionado as mulheres a ocupar seu espaço na sociedade em busca de trabalho e desta forma 

crianças cada vez mais cedo têm sido atendidas fora do âmbito familiar como consequências 

elas estão mais precocemente expostas às infecções em decorrente do contato com outras 

crianças, falta de higiene nos ambientes e a suscetibilidade imunológica mais baixa 

(THOMPSON, HOPKINS e HOMAN, 2000).  

 Em virtude destas razões, as prevalências da infecção por G. duodenalis em humanos 

são registradas principalmente em ambientes escolares, creches ou locais com maiores 

aglomerações de indivíduos. 

 Um estudo conduzido por Astiazarán-García et al. (2000) com crianças de creches e de 

pré-escolas no Chile, diagnosticaram Giardia spp. em 44% e 55% destas crianças, 

respectivamente, porém estes percentuais variaram de acordo com as questões 

sócioeconômicas. No Brasil, Prado et al. (2003) diagnosticaram Giardia em 13,7% de 

crianças de creches em Salvador (BA) e dados semelhantes foram encontrados por Quadros et 

al. (2004), que identificaram G. duodenalis como o segundo parasito mais frequente (14%) 

nas infecções em crianças nos Centros de Educação Infantil da cidade de Lages (SC). 

  A preocupação com a transmissão de protozoários através da contaminação hídrica 

para humanos é de interesse crescente nos últimos anos, já que esta via de transmissão tem o 

potencial de atingir um número grande de indivíduos (APPELBEE et al., 2003). Nos Estados 

Unidos, entre os anos de 1971 a 2006, G. duodenalis foi o patógeno responsável pela 

contaminação da água, sendo diagnosticado em 28% dos 432 casos de surtos de doenças com 

etiologia identificada (CRAUN et al., 2010). 

 Em relação ao consumo de saladas, Sadjjadi, Rostami e Azadbakht (2006), 

demostraram que o vinagre teve atividade giardicida após três horas de exposição a 24°C. 

 Através do escoamento de dejetos de origem animal ou humana, os parasitos contidos 

em material fecal podem levar à contaminação de fontes de água para abastecimento e 

consumo tanto para beber como de recreação (SAVIOLI, SMITH e THOMPSON, 2006). 

 A origem da contaminação da água pode estar associada ao crescimento populacional 

e a expansão das atividades industriais. Este crescimento observado nos últimos anos tem sido 

atribuído entre outras causas a maior demanda de alimentos e consequentemente o incremento 

na geração de esgoto, observado principalmente nos países em desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos. As situações sanitárias se tornam mais preocupantes uma vez que estes 

países não dispõem de infraestruturas adequadas de tratamento de esgoto, levando a presença 
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de altos níveis de organismos patogênicos em águas superficiais e desta forma constitui uma 

fonte importante no risco das infecções gastrintestinais.  

 Segundo Silva e Araújo (2003), somente 20% da população dos países em 

desenvolvimento dispõe de fossas sépticas, esta condição pode permitir a liberação de 

microrganismos patogênicos que se infiltram nas águas subterrâneas, colocando em perigo a 

saúde humana e animal, pelo consumo de água desse manancial. O consumo de água 

contaminada por agentes biológicos tem sido associado com epidemias de doenças 

gastrintestinais, causando infecções com elevada taxa de morbidade e mortalidade em 

indivíduos com baixa resistência, atingindo especialmente idosos, indivíduos 

imunocomprometidos e crianças. 

 Dias et al. (2008), estudando a qualidade da água que abasteciam 42 propriedades 

rurais (97,6% de exploração para bovinos) em Viçosa (MG), diagnosticaram em 36,4% delas 

cistos de G. duodenalis. Os autores citam que a solução para resolver a contaminação hídrica 

apresenta uma série de dificuldades, entre estas está no reconhecimento das limitações dos 

processos convencionais de tratamento de água na remoção/inativação das estruturas 

parasitárias como cistos e oocistos; controle tradicional insuficiente da qualidade da água 

tratada; limitações analíticas dos métodos disponíveis de pesquisa de protozoários em amostra 

de água; dificuldade de estimar riscos à saúde associados à presença de cistos e oocistos em 

águas de consumo humano, principalmente quando o número de estruturas parasitárias é 

baixo como, por exemplo, cistos de Giardia spp. 

 De 2009 a 2010 nos Estados Unidos, o número de casos de giardíase aumentou de 

19.403 em 2009 para 19.888 em 2010. Durante estes períodos 50 estados americanos 

relataram casos da doença, sendo mais descritos em crianças de um a nove anos e 

principalmente ocorrendo às infecções no verão e inicio do outono (CDC, 2012). Na 

Alemanha foi observado que entre 2002 a 2007 houve o aumento de 62% de casos de 

giardíase (SAGEBIEL et al., 2009). 

 Feng et al. (2011), verificaram que 18% da água de fontes naturais e domiciliares de 

Shangay (China) estavam contaminadas com cistos de G. duodenalis. 

 A giardíase também pode ser chamada de doença de viajantes juntamente com outras 

protozooses como ciclosporíase, isosporíase, criptosporidiose, sendo responsável por 12% das 

diarreias dos viajantes (THIELMAN e GUERRANT, 1998). Na Tasmania a prevalência foi 

de 11% para viajantes, refugiados e imigrantes (KETTLEWELL, 1998). Estudo realizado na 

Alemanha revelou que 2,6% de pessoas que viajaram a países como India e África foram 

infectadas pelo parasito (JELINEK e LÖSCHER, 2000). Aproximadamente 1,2% de turistas 



43 
 

 

hospedados em resorts na Jamaica que buscaram atendimento médico foram atribuídas à 

infecção ao parasito (PAREDES et al, 2000). 

 De 1996 a 2005, de 31,3 de cada 1.000 viajantes, principalmente procedentes da Ásia, 

Oriente Médio e América do Sul que procuram atendimento em centros médicos ao redor do 

mundo, foram diagnosticados com giardíase. Em relação ao tempo da viagem em países com 

altos níveis da enfermidade foram observados que pessoas com tempo de permanência 

superior a seis meses eram significativamente mais propensas à parasitose em relação às que 

viajaram por curto prazo com duranção inferior a um mês (FREEDAM, 2006). 

 No Brasil a prevalência da infecção por G. duodenalis é variável principalmente 

baseada nas condições climáticas, sócio-econômicas e em que estados brasileiros se 

encontram; além disso, em estudos para estimar a prevalência leva-se em conta à 

estratificação da população amostrada, como idade, ambiente (creches, escolas, residências, 

laboratórios), bem como presença ou ausência de sintomas e técnicas empregadas para o 

diagnóstico. 

As prevalências de G. duodenalis em crianças em diferentes estados do Brasil estão 

citadas na Tabela 4. 

Tabela 4. Prevalências de G. duodenalis no Brasil. 

Autores/Ano       Cidades/ Estados            Prevalência 

Machado et al. (2001) Belém (PA) 31,7% 

Duarte et al. (2003) Recife (PE) 38% 

Mine et al. (2003) Araraquara (SP) 7% 

Ferreira et al. (2003)   Campo Florido (MG) 30,5% 

Poletto et al. (2004) Gurupi (TO) 35,3% 

Tashima e Simões (2004) Presidente Prudente (SP) 9,2% 

Carvalho et al. (2006) Botucatu (SP) 7,3% 

Garcia, Simões e 

Alvarenga (2006)  

Araraquara (SP) 8% 

Pezzi e Tavares (2007) Caxias do Sul (RS) 13,9% 

Teixeira, Heller e Barreto 

(2007) 

Juiz de Fora (MG) 18% 

Bica, Dillenburg e Tasca 

(2011)  

Porto Alegre (RS) 10,7% 

 Santa Catarina  
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Autores/Ano       Cidades/ Estados            Prevalência 

Schnack et al (2003)  Criciúma (SC) 4,3% 

Marques, Bandeira e 

Quadros (2008)*  

Concórdia (SC) 15,9% - 15,2% - 8,3% 

Quadros et al. (2004)  Lages (SC) 14% 

Andrade et al. (2008) Blumenau (SC) 18,9% 

Arruda et al. (2008) Lages (SC) 27% 

Kunz et al. (2008) Florianópolis (SC) 13,8% 

Almeida et al. (2010) Lages (SC) 20% 

Cantos, Galvão e Linécio 

(2011)  

Florianópolis (SC) 3,9% 

* Prevalências para os anos 2000, 2001 e 2002. 

Embora os resultados destes levantamentos apontem para diferentes prevalências, é 

muito difícil indicar, no momento, para qualquer região brasileira, a exata dimensão do 

problema, menos ainda sobre a distribuição nas diferentes faixas etárias e extratos sócio-

econômicos da população. 

 Em relação à epidemiologia molecular relacionados com a distribuição dos genótipos, 

alguns estudos realizados na Austrália (Read et al., 2002); Reino Unido (Amar et al., 2002); e 

India (Traub et al., 2004) mostraram que ocorrem diversidades entre as prevalências e entre os 

isolados de G. duodenalis em humanos. Thompson (2004) cita que mais pesquisas deveriam 

ser feitas neste sentido uma vez que a determinação genotípica parece ter relação com as 

características patogênicas da enfermidade, fato observado na Austrália, onde crianças 

parasitadas com genótipo A apresentaram quadro mais diarreico em relação ao genótipo B 

(READ et al., 2002). Entretando Mahdy et al . (2009) observou que este quadro não obedecia 

a este comportamento uma vez que o genótipo B causou os sintomas da giardíase em uma 

tribo de aborígenes na Malásia. Este dado para a epidemiologia molecular é relacionado à 

verificação de doença clínica (ausência ou presença de sintomas) não está totalmente 

esclarecido, necessitando mais estudos. 

 Em relação ao Brasil, o grande número de indivíduos que vivem em comunidades 

onde a precariedade da habitação favorece a convivência, principalmente entre crianças e 

cães, a falta de saneamento básico e as elevadas prevalências de G. duodenalis nestes 

hospedeiros fazem com que a transmissão zoonótica seja uma possibilidade que não pode ser 

negligenciada (KATAGIRI e OLIVEIRA-SEQUEIRA, 2007). Zaiden et al. (2008), comentam 



45 
 

 

que as publicações brasileiras com enfoque epidemiológico têm revelado que G. duodenalis 

pode ser em decorrência de transmissão zoonótica, através do contato direto ou através de 

contaminação hídrica  Diante deste problema, Arruda et al. (2008) verificaram que  a  relação 

entre crianças e cães positivos foi de 12% e ainda para mesma área de estudo Almeida et al. 

(2010), observaram que a possibilidade de uma criança se infectar com G. duodenalis de seu 

cão positivo é de 5,5 vezes maior que em presença de cão não infectado. 

  A infecção em cães para a G. duodenalis varia de 1 a 39% (Leib e Zajac, 1995), 

porém Barr e Bowman (2010) comentam que esta prevalência pode variar de 10 a 100% e em 

gatos de 1 a 10%.  Para bovinos com idades inferiores á seis meses a prevalência fica entre 20 

a 73% (Geurden et al., 2008), sendo diagnósticada tanto em bovinos de aptidão leiteira como 

para carne. Em suínos as infecções pelo protozoário foram relatados em todos os grupos 

etários (leitões e adultos de ambos os sexos) em diversos continentes com prevalência 

variando de 7% a 84% (SIWILA e MWAPE, 2012).  

 Em relação aos animais invertebrados, Graczyk et al. (1999) diagnosticaram G. 

duodenalis em moluscos aquáticos com o genótipo A, sugestivo de contaminação da água 

com fezes humanas. A associação da pesquisa em moluscos e a genotipagem do parasito pode 

servir como indicação biológica de contaminação da água com cistos de G. duodenalis e isto 

pode ser usado para a determinação da qualidade sanitária da água, como já ocorre com o 

Cryptosporidium spp. Thompson (2004) cita que, embora ainda não se conheça o impacto da 

transmissão zoonótica na etiologia das epidemias de origem hídrica, é importante verificar a 

existência desta ocorrência. Até o momento somente foram detectadas na água isolados de G. 

duodenalis com genótipo de humanos, porém, em vista que os demais animais podem se 

infectarem com o mesmo tipo, impactos indesejáveis podem ocorrer na saúde do ecossistema 

aquático. 

 Os mamíferos marinhos podem atuar como reservatório zoonótico para Giardia e 

Cryptosporidium spp. através do consumo de carnes, ingerindo, sobretudo conteúdo intestinal 

de animais, como focas do Atlântico (Phocahispida); (Phoca groenlandica); (Halichoerus 

grypus); (Erignathus barbatus) e do Pacífico (Phoca vitulina) e (Phoca vitulina vitulina) e 

desta forma infectar humanos, principalmente de populações nativas que vivem da caça como 

ocorre no ártico canadense (APPELBEE, THOMPSON e OLSON, 2005; LASEK-

NESSELQUIST, WELCH e SOGIN, 2010). 

 Os cistos de Giardia são muito resistentes a fatores ambientais, podendo sobreviver 

infectantes por meses em áreas frias e em lugares abrigados como ocorre em centros que 

abrigam animais, canis, gatis e fazendas de gado leiteiro (THOMPSON, PALMER e 
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O’HANDLEY, 2008). Eles podem sobreviver por mais de 12 meses em água a 8 °C e cerca 

de um mês a 21°C, no entanto, eles são sensíveis à dessecação, luz solar e congelamento. 

Solução de compostos de amônia quaternária para desinfetar o ambiente é recomendada e 

destrõem o cisto em um minuto, mas as concentrações normais de cloro na água potável não 

os afetam (PAHO, 2003). Para purificação de pequenas quantidades de água potável a solução 

saturada de iodo pode que se mostrar eficaz na destruição dos cistos de G. duodenalis após 20 

minutos (MARKELL, JOHN e KROTOSKI , 2003).  

 A presença do parasito mesmo em locais onde existe saneamento básico de qualidade 

e adequadas condutas de higiene corroboram com seu elevado potencial de transmissão e 

infectividade. A elevada resistência do cisto aos desinfetantes, baixas temperaturas e 

irradiação ultravioleta, bem como suas pequenas dimensões o torna um frequente 

contaminante de águas deficientemente tratadas e alimentos crus (BICA, DILLENBURG e 

TASCA, 2011). 

 

3.4.1 Hospedeiros Mamíferos Terrestres 
 

 G. duodenalis pode parasitar além de humanos, animais domésticos como cães, gatos, 

ovinos, bovinos, caprinos, suínos e equinos, bem como animais silvestres. 

 Amostras fecais positivas para G. duodenalis tem sido diagnosticadas em diversas 

áreas geográficas no mundo e tem revelado genótipos específicos e outros genótipos que 

ocorrem também em humanos (MONIS e THOMPSON, 2003). 

 

3.4.1.1 Carnívoros Domésticos 
 

 Animais de estimação, particularmente cães e gatos, desempenham importante papel 

na sociedade nos dias de hoje, principalmente pelo estilo de vida das pessoas caracterizadas 

pela falta de tempo principalmente para o lazer, fazendo com que estes animais em muitos 

lares sejam considerados membros da família, contribuindo para o desenvolvimento 

emocional, social e físico de crianças, e no bem estar dos proprietários, particularmente idosos 

(WONG et al., 1999; ROBERTSON et al., 2000; CAPUANO e ROCHA, 2006).  

 Segundo dados de Scarlet (1995), nos Estados Unidos a população de cães e gatos era 

de 52,5 e 57 milhões respectivamente, sendo que 36,5% e 30,9% das residências tinham cães 

e gatos ou ambos, respectivamente, uma média de 1,5 cães e dois gatos por residência, dados 

que comprovam a importância destes animais na vida humana.  
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 A giardíase nos animais de companhia é uma importante parasitose caracterizada pela 

falta de sinais clínicos e pelo fator zoonótico que parece desempenhar. A relação entre estes 

animais e seus donos pode estar ameaçada já que os tratamentos para as helmintoses 

intestinais são amplamente divulgados e conhecidos na população em geral.  Em relação à 

infecção por G. duodenalis, pode ocorrer aumento na taxa de infecção uma vez que muitos 

proprietários nunca ouviram falar da enfermidade e acabam não levando ao médico 

veterinário para o diagnóstico e tratamento adequados. 

3.4.1.1.1 Cães 
 

 A importância da giardíase em cães é controversa, uma vez que muitos animais são 

assintomáticos e a infecção apresenta uma prevalência bastante variável que depende do 

método de diagnóstico empregado, tipo de população estudada, suscetibilidade individual, 

contaminação de água, alimentos e fezes de animais ou de pessoas infectadas 

(KIRKPATRICK e FARREL, 1984; MARCEL et al., 1994). 

 A presença da infecção parasitária é principalmente relatada em animais errantes, 

abrigados, como em Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), lojas de animais, pets ou cães 

domiciliados, principalmente em condições de superpopulação e de animais 

imunocomprometidos (KIRKPATRICK, 2007).  As variações em decorrência do habitat dos 

cães podem ser observadas em trabalhos realizados no Brasil conforme a Tabela 5.  

 

Tabela 5. Prevalência de G. duodenalis em cães no Brasil. 

Autores/ Ano Cidades/Ano Procedência dos Cães Prevalências 

Oliveira-Sequeira et al. 

(2002) 

Botucatu (SP) Animais do Hospital 

Veterinário 

12,8% 

Mundin et al. (2003) Uberlândia (MG) Canis 41% 

Bartmann e Araújo 

(2004) 

Porto Alegre (RS) Cães atendidos em 

clínicas 

37,4% 

Alves, Gomes e Silva 

(2005) 

Goiânia (GO) Cães domiciliados e de 

rua 

0 e 1,6% 

Beck et al.(2005) Canoas (RS) Canil e cães de rua 40,96% e 

27,11% 

Brener et al. (2005) Rio de Janeiro 

(RJ) 

Cães domiciliados  1,9% 

Faciulli et al. (2005) Botucatu (SP) Cães domiciliados 62,55% 
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Autores/ Ano Cidades/Ano Procedência dos Cães Prevalências 

Tesserolli, Fayzano e 

Agottani (2005) 

Curitiba (PR) Cães do Hospital 

Veterinário 

11,1% 

Labruna et al. (2006) Monte Negro 

(RO) 

Cães de rua 84,4% 

Santos e Castro (2006) Guarulhos (SP) Cães domiciliados 40,76% 

Santos et al. (2007) Londrina (PR) Cães do Hospital 

Veterinário 

9,3% 

Silva et al. (2007) Santa Maria (RS) Cães domiciliados 12,08% 

Arruda et al. (2008) Lages (SC) Cães domiciliados 20% 

Silva et al. (2008) Santa Maria (RS) Cães de Instituições 

privadas e Canis 

40,3% 

Brincker, Teixeira e 

Araújo (2009) 

Caxias do Sul 

(RS) 

Cães domiciliados 5,2% 

Almeida et al. (2010) Lages (SC) Cães domiciliados 18% 

Silva et al. (2010) 

 

Rio de Janeiro 

(RJ) 

Cães domiciliados 20% 

 

 Em relação suscetibilidade no quesito idade para a giardíase, os relatos de prevalência 

apresentam resultados distintos. Embora a infecção seja mais comum em animais com menos 

de um ano de idade (Leib e Zajac, 1999) concordando com resultados de Bartmann et al. 

(2004) com 45,85% e Arruda et al. (2008) com 80% de positividade; Silva et al. (2008) 

detectaram o parasito em 61,4% dos animais adultos. Este achado em cães adultos pode ser 

explicado pela origem das amostras, já que os cães eram provenientes de canis e pode ter 

ocorrido falta ou falha de higienização destes ambientes, já que os cistos deste parasito são 

resistentes e os cães adultos passaram mais tempo nestes locais em relação aos animais 

jovens. 

 Em relação às estações do ano, Ponce-Macotela, Peralta-Abarca e Martínez-Gordillo 

(2005) encontraram uma prevalência de Giardia de 42 – 52% para o inverno e verão 

respectivamente na cidade do México, mostrando que em ambas as estações podem ocorrer à 

viabilidade do protozoário e mantendo os mesmos níveis de transmissão para cães.  

 Em cães são encontrados os genótipo A, B, C e D, estes dois últimos exclusivos para 

carnívoros, sem perigo a população humana. 
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3.4.1.1.2 Gatos  
 

 A infecção pela G. duodenalis em gatos foi descrita em Deschiens em 1925 como G. 

cati e posteriormente reclassificada dentro da espécie G. duodenalis (FAYER et al., 2006). 

 Em gatos raramente a infecção é grave, os animais com menos de um ano de idade são 

mais suscetíveis, sugerindo o desenvolvimento de certo grau de resistência ao longo da vida 

(COLLINS et al., 2000). Porém esta suscetibilidade parasitária pode variar conforme modelos 

de estudos (domiciliados, errantes ou provenientes de abrigos). Mosallanejad et al. (2010), 

verificaram que a prevalência foi muito superior nos gatos com menos de seis meses de idade 

(15,79%) em comparação com gatos entre seis meses e três anos (1,37%) e acima de três anos 

(1,72%), porém em gatos com diarréia o diagnóstico foi de 17,39% em relação aos animais 

sem este sintoma (0,79%).  

  Ainda em relação à idade, Mendes-de-Almeida, Silva e Labarthe (2007), verificaram 

em um centro de acolhimentos de animais na cidade do Rio de Janeiro (RJ) que não houve 

diferença na infecção de gatos com relação à idade (filhotes, jovens e adultos), o que pode ser 

explicado pela conduta zoo-sanitária deste local, uma vez que os animais jovens adotados por 

este centro passam por quarentena e ficam juntos, enquanto os gatos adultos compartilham 

uma grande área onde todos circulam livremente, sugerindo que a densidade de cistos seja 

alta, aumentando o risco de infecção. 

 A maior ou menor prevalência de infecção em gatos segue os mesmos critérios 

descritos para cães. McGLADE et al. (2003a), na Austrália, verificaram que a prevalência em 

filhotes provenientes de lojas especializadas foi de 34,3%; 15,8% em gatos de criadores; 8,3% 

felinos albergados e 2,3% em gatos residentes com proprietários. Dados para gatos albergados 

como descritos anteriormente apresentaram maior infecção que encontrados por Coelho et al. 

(2009) de 5,9% em gatos provenientes do CCZ  de um município do estado de São Paulo 

(Brasil). 

 Segundo McGLADE et al. (2003b), utilizando três métodos de diagnósticos 

(parasitológico, molecular e imunológico), detectaram positividade para G. duodenalis de 5%, 

80% e 60% respectivamente. Este baixo diagnóstico no exame parasitológico pode ser 
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explicado segundo Lopes et al. (2001) pela sensibilidade para o número de amostras positivas, 

podendo variar de 77% em amostras individuais para 96 % em amostras pareadas. 

 Os genótipos encontrados no mundo em gatos são principalmente o A e F, este último 

não sendo de característica zoonótica. Fayer et al. (2006) diagnosticaram 100%  de genótipo F 

em amostras de isolados de G. duodenalis em gatos, resultados também confirmados por 

Palmer et al. (2008) na Austrália. Souza et al. (2007); Vasilopulos et al. (2007) e Paoletti et al. 

(2011), embora tenham verificado a prevalência do genótipo F, também detectaram a 

presença de genótipo A em amostras positivas de Giardia em gatos em São Paulo (Brasil), 

Mississipi (EUA) e Itália, respectivamente. Jaros et al. (2011), detectaram na Polonia que os 

genótipos A, B e D apresentaram mesma prevalência (1,25%) em seis amostras contendo 

isolados de G. duodenalis em 160 amostras fecais de gatos. 

 Estudos epidemiológicos moleculares são ferramentais fundamentais, porque estes 

animais podem apresentar genótipos zoonóticos, sendo importantes principalmente para 

médicos veterinários e pessoas que mantêm estreito contato com animais, e estes raramente 

apresentam sintomas para a enfermidade.    

 

3.4.1.2 Ruminantes 
 

 O significado da prevalência da G. duodenalis em bovinos de leite tem sido descritas 

desde a década de 80, porém com maior atenção para o estudo quando foi verificado seu 

potencial zoonótico (DESHPANDE e UHASTRI, 1981). 

 A infecção por Giardia em bovinos é de particular preocupação por causa da alta 

concentração de animais em uma pequena área e o grande volume de excrementos 

eliminados, podendo levar a contaminação de águas superficiais e subterrâneas através do 

escoamento de fezes presentes em campos e pastagens (APPELBEE et al., 2003).  

 Normalmente os estudos de prevalência de Giardia em ruminantes e demais animais 

de produção tem sido realizados verificando a prevalência concomitante com 

Cryptosporidium spp. e normalmente a prevalência destes protozoários podem ser 

subestimadas uma vez que foram colhidas uma amostra e os parasitos apresentam excreção 

intermitente (OLSON et al., 1997). Os terneiros são mais suscetíveis e a prevalência pode 

chegar a 100% (HAMNES et al., 2006). 
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 As taxas de prevalências para infecção variam de acordo com os países, manejo 

zootécnico, aspectos epidemiológicos e técnicas de diagnósticos empregadas. O’Handley et 

al. (1999), consideram a parasitose emergente como importante doença gastrintestinal nesta 

espécie, devido elevada prevalência e patogenicidade que podem causar em animais jovens. 

 A importância da giardíase como causa da diarreia não é totalmente esclarecida, 

principalmente por que em ruminantes a diarréia é de ordem multifatorial (O’HANDLEY e 

OLSON, 2006).  

 Grit et al. (2012), observaram que bovinos infectados por G. duodenalis  confinados 

por um período de 90 dias, podem apresentar uma redução e viabilidade de cistos de G. 

duodenalis. Ainda para os autores a presença de amônia presente na urina contribui para esta 

redução na sobrevivência e infectividade dos cistos.  

 Em ovinos, conforme Majewska et al.(2000); Chalmers et al. (2002) e Aloisio et al. 

(2006), a infecção foi implicada como único agente responsável por sinais clínicos em 

decorrência da síndrome de má absorção grave em cordeiros, e consequentemente perdas 

econômicas, sugerindo que G. duodenalis deve sempre ser considerada no diagnóstico 

diferencial em animais que apresentem decréscimo no ganho de peso ou em casos 

prolongados de diarreia que não respondem a tratamentos. A remoção das fezes diminui a 

chance de reinfecção e transmissão do protozoário (Geurden et al., 2006; O’Handley e Olson, 

2006), medidas profilática podem ser recomendadas em animais de exploração intensiva, 

porque para animais criados extensivamente é difícil, sendo recomendado apenas o descanso 

de pastagens como ocorre com o controle de nematóides gastrintestinais. 

 Bomfim et al. (2004), detectaram a prevalência de  Giardia em 14,3% de caprinos de 

seis propriedades da região serrana do Rio Janeiro (RJ), porém 100% dos animais acometidos 

tinham menos de seis meses de idade. Ao contrário dos bovinos, os ovinos e caprinos na idade 

adulta também podem sofrer com os efeitos da giardíase (Santín et al., 2007), pois não 

adquirem imunidade com a idade (RAMOS et al., 2004). 

 Os bovinos e ovinos são suscetíveis a infecção com três genótipos, A e B de 

característica zoonótica (O’Handley et al., 2000, Van Keulen et al., 2002; Lalle et al., 2005; 

Aloisio et al., 2006) e o genótipo E (Monis et al., 2003) que tem sido identificado com mais 

frequência em estudos moleculares em bovinos recém-nascidos (Winkworth et al., 2008) e 

bovinos de leite (TROUT et al., 2004; SANTÍN, TROUT e FAYER, 2007). Trout et al. 
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(2006) diagnosticaram que o genótipo E estava presente em 91% dos isolados de G. 

duodenalis em bovinos com idades entre 12 a 24 meses nas regiões de Vermont, Nova York, 

Pensilvânia, Maryland, Virginia, Carolina do Norte e Flórida; a infecção por Giardia em 

propriedade rurais pode chegar até 50% (TROUT et al., 2004). 

 Isolados do genótipo B em cordeiros foi associado com sinais clínicos severos em 

animais com 30 a 90 dias de idade (CACCIÓ e RYAN, 2008). 

 Em relação às características genotípicas para isolados em caprinos, pouco se conhece 

pelo número escasso de pesquisas. Van der Giessen et al. (2006) na Holanda, Ruiz et al. 

(2008) na Espanha e Johnston et al. (2010) na Uganda, isolaram apenas o genótipo E. Lim et 

al. (2013), na Malásia, diagnosticaram, além do genótipo E que foi mais frequente, também os 

genótipos A e B.  

 

3.4.1.3 Equinos 
 

 Giardia foi descrita pela primeira vez em equinos por Fanthan em 1921 na África do 

Sul (VARGAS e RIGOLON, 1998). A infecção é rara, podendo desencadear quadro de 

diarreia leve e autolimitante, sendo mais prevalente em animais jovens, principalmente entre 

cinco a oito semanas de vida e idosos imunocomprometidos (TRAVERSA et al., 2012).  

 Da mesma forma que ocorre com os bovinos, os estudos de prevalências se fazem 

conjuntamente com Cryptosporidium spp. (XIAO, 1994; XIAO e HERD, 1994). Traversa et 

al. (2012) relatam que a prevalência do parasito neste hospedeiro é de até 25%, mas varia 

conforme a região do estudo e características fisiológicas dos animais. 

 As informações sobre a infeção por Giardia em cavalos é limitada com poucos relatos 

sobre as características genéticas (FENG e XIAO, 2011).  

 Os equinos podem abrigar os genótipos e subgenótipos AI, AII e BIV (Traub al., 

2005) e o genótipo E (Veronesi et al., 2010), demonstrando a importância desde hospedeiro 

como risco potencial para infecção em humanos de forma direta ou indireta através da 

contaminação de mananciais de água.   
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3.4.1.4 Suínos 

 A importância do estudo de G. duodenalis em suínos apresenta relevância, uma vez 

que estes animais podem albergar genótipos zoonóticos que infectam diretamente humanos e 

indiretamente através de dejetos eliminados no pasto ou lavoura como prática de manejo 

agrícola, bem como através do chorume que contamina a água (BUDU-AMOAKO et al., 

2012). 

 As prevalências em suínos são variáveis e normalmente não estão associadas à doença 

clínica. Na Califórnia (EUA) cistos de G. duodenalis foram identificados em 3,8% dos 

leitões; 9,8% dos leitões desmamados; 10,8% matrizes; 15% em animais em terminação e 

4,1% em porcas (OLSON e GUSELLE, 2000). Armson et al. (2009) detectaram a presença do 

protozoário em 17% dos suínos pré-desmamados (11 a três semanas); em 32,2% dos pós-

desmamados (4 semanas a 6 meses) e em 20% das fêmeas, sendo diagnósticados  os 

genótipos A e E nos animais do pré e pós-demamados, porém o genótipo E foi o mais 

prevalente. Entretanto, em relação aos genótipos, poucos estudos em suínos são registrados 

(SIWILA e MWAPE, 2012). 

 

3.4.1.5 Mamíferos Silvestres  
 

 As pesquisas envolvendo parasitoses em animais silvestres normalmente são 

decorrentes de seu confinamento em zoológicos, reservas naturais, CETAS (Centro de 

Triagem de Animais Silvestres) ou decorrentes de atropelamentos nas rodovias. Neste 

contexto, a questão do impacto é agravada porque as paisagens naturais estão cada vez mais 

fragmentadas pela ação antrópica, o que obriga os animais a saírem de seus ambientes em 

busca de alimento e por sua vez aproximam-se das espécies domésticas e/ou peridomésticas 

podendo transmitir enfermidades. 

 Os estudos sobre a infecção de G. duodenalis em animais silvestres como a 

prevalência, classe de hospedeiro e principalmente a determinação genotípica são escassos. 

Segundo Appelbee, Thompson e Olson (2005), a prevalência mundial para o parasito até a 

data da publicação (2005) em animais silvestres foi descritas em 68 trabalhos e apenas 12 

descritos na Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, Egito, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, 

Noruega, Polônia, Ruanda e Uganda, continham informações genotípicas para o parasito. 

Atualmente este cenário investigativo tem mudado com pesquisas em vários países com a 
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preocupação da determinação do verdadeiro potencial zoonótico que estes animais podem 

representar a saúde humana, bem como para animais domésticos. 

 O diagnóstico de parasitos com potencial zoonótico encontrados em animais silvestres 

passa a representar uma ameaça à saúde pública, uma vez que são implicados como 

reservatórios e fontes potenciais de infecção para os seres humanos. O primeiro registro de G. 

duodenalis em castores no Canadá teve por consequência estudos epidemiológicos que 

supuseram que estes animais eram fontes de infecção na transmissão hídrica para humanos 

(THOMPSON, KUTZ e SMITH, 2009). Nestes estudos não houve evidência de contaminação 

fecal na água de origem humana, porém cistos do parasito encontrados em castores foram 

infecciosos para cães. Posteriormente surtos foram relacionados com a contaminaçãoda água 

por castores e mais tarde também para ratos almiscarados, outro mamífero semiaquático, com 

prevalências maiores (33-95%) que as encontradas em castores de 19% anteriormente 

(HEALY, 1990; ERLANDSEN e RASCH, 1994). 

 O estudo em cervídeos também apresentou as mesmas características de ocorrência em 

roedores, uma vez que também podem servir de reservatórios, sobretudo para ruminantes 

domésticos através da contaminação da água. Infecção pelo protozoário tem sido descrita em 

diversas espécies de cervídeos. Hamnes et al. (2006) em estudo realizado com 1190 cervídeos 

na Noruega com alces (Alces alces), veados vermelhos (Cervus elaphus), corços (Capreolus 

capreolus) e renas (Rangifer tarandus), detectaram a positividade para G. duodenalis em 

12,3%, 1,7%, 15,5% e 7,1%, respectivamente. Os autores explicam que as diferenças nas 

prevalências em cervídeos podem estar baseadas no comportamento das espécies, como 

alimentação e migração, uma vez que as renas e os veados vermelhos têm hábitos alimentares 

a partir do solo, além disso, estas espécies migram menos em relação as outras. Estas 

informações são importantes uma vez que as características fisiológicas e comportamentais 

podem ter relevância na prevalência do parasito em herbívoros.  

 Em relação aos dados moleculares de G. duodenalis em ruminantes silvestres, Gómez-

Couso et al. (2012), estudando alpaca (Vicugna pacos) detectaram a presença do genótipo A e 

com menor frequência o genótipo E. A presença do genótipo A para este hospedeiro 

representa interesse visto que estes animais podem ser fonte de infecção para as populações 

do Peru, Chile e Bolívia, uma vez que alpaca é largamente distribuída no altiplano andino, 

sendo fonte econômica e alimentar para as populações que aí vivem. 

 Para primatas não humanos a prevalência de G. duodenalis é variada, pois leva em 

consideração a localização destes animais na natureza e modo de vida. Em saguis (Callithrix 
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jacchus) foi detectado G. duodenalis em 42% das amostras fecais (Kramer et al., 2009) e 

lêmures (Lemur catta) com mais de mais de 94% de positividade (LEVECKE et al., 2007). 

 Ainda sobre a possibilidade de infecção entre espécies de primatas confinados e livres 

na natureza, Villers et al. (2008) citam que o protozoário somente foi diagnosticado em 

lêmures em cativero, revelando também que a caracteristica da influência antrópica sobre 

estes animais pode influenciar na ocorrência de G. duodenalis. 

 Características moleculares com determinação de genótipos zoonóticos (A e B) em 

hospedeiros primatas não humanos foram determinados por Vitazkova et al. (2006); Smith et 

al. (2007); Beck et al. (2011) e Berrilli et al. (2011). Já Soares et al. (2011), detectaram 

presença do subgenótipo BIV; enquanto Volotão et al. (2008) detectaram presença de 

subgenótipo AI em todas as amostras e Ye et al. (2012) embora tenham detectado maior 

números de genótpos B, o genótipo A foi todos tipificados como AII. Estes resultados 

demonstram que tratadores e manipuladores dos animais sejam em zoológicos ou centros de 

triagens devem ter real preocupação com este parasito já que os mesmos são fontes de 

infecção. 

 Em relação aos carnívoros silvestres foi detectada prevalência de G. duodenalis em 

38,5% de amostras fecais de tigre (Panthera tigris), leão (Panthera leo), onça (Panthera 

onca), puma (Puma concolor) e gato do mato (Leopardus tigrinus) provenientes de 

zoológicos (Muller et al., 2005); bem como a presença do parasito em gato maracajá 

(Leopardus weidii) em vida livre (OLIVEIRA et al., 2008). 

 Em consideração a genotipagem de isolados de G. duodenalis em canídeos silvestres, 

Thompson et al. (2009) estudaram a população de coiotes (Canis latrans) no Canadá e 

diagnosticaram os genótipos A, C e D; nos Estados Unidos com mesmo hospedeiro foram 

detectados além destes, o genótipo B (Trout, Santín e Fayer, 2006);  enquanto na Noruega, 

análise genética em raposas (Vulpes vulpes) evidenciaram os genótipos A e B (HAMNES et 

al., 2007). A presença dos genótipos A e B em isolados de G. duodenalis em canídeos 

silvestres pode representar a presença de animais domésticos ou humanos no ambiente natural 

ou ainda que a infecção possa ter sido decorrente do canibalismo, uma vez que estes animais 

podem ter sido infectados com genótipos não específicos (C e D) para canídeos (SULAIMAN 

et al., 2003; HAMNES et al., 2007).  

  Em relação à presença de G. duodenalis em espécies exóticas, a infecção pode ser de 

suma importância uma vez que muitas espécies são para fins comerciais como chinchilas 
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(Chinchila lanigera) e javalis (Sus scrofa). Em chinchilas de criação comercial no Rio Grande 

do Sul (Brasil), Fialho et al. (2008) relataram a prevalência de 36,4%; Olson e Guselle (2000) 

no Canadá registraram 5,7% e Castro-Hermida et al. (2011) de 1,3% em javalis na região da 

Galícia (Espanha).  

 Os genótipos A e B de G.duodenalis foram detectados em várias espécies de animais 

silvestres em todos os continentes, abrangendo quase todas as ordens de mamíferos 

(Artiodactyla, Rodentia, Primates, Carnivora e Hyracoidea) e novos genótipos estão ainda 

sendo encontrados anualmente. Thompson et al. (2010) descreveram novos genótipos de G. 

duodenalis em novos hospedeiros como o marsupial australiano (bandicoot - Ordem: 

Peramelemorphia) e o diabo da Tasmânia (Sarcophilus harrisii). O genótipo de bandicoot foi 

depois encontrado em ovelha e em camundongo, na qual neste camundongo também foi 

isolado o genótipo A, mostrando diversas possibilidades de um animal infectar outros. 

. O conhecimento das infecções por parasitos zoonóticos como ocorre com a G. 

duodenalis em animais silvestres, ganha cada dia mais atenção, uma vez que muitas 

populações, em decorrência de mudanças climáticas, escassez alimentares, podem buscar 

outros habitats e nichos ecológicos mudando hábitos alimentares ou reprodutivos adaptando-

se a outros ambientes e aumentando as possibilidades de infecções. 

 A pressão ambiental desencadeada, sobretudo pelo avanço tecnológico pode repercutir 

em mudanças de modelos de infecções parasitárias que podem ser detectadas pela 

epidemiologia molecular em que genótipos adaptados a uma espécie podem ser encontrados 

em espécies evolutivamente muito próximas como detectada em raposas com genótipos 

similares a G. duodenalis de cães (C e D) ou de genótipo A de características zoonóticas 

serem similares entre cervídeos e canídeos (HAMNES et al., 2007). 

 Diante destas situações citadas de genótipos de características variadas em animais 

que vivem na natureza, alguns deles em ambientes estritamente selvagens, podem gerar 

questionamentos sobre a verdadeira fonte de infecção. Estes animais seriam fontes de infeção 

para humanos ou os humanos acabam invadindo os ambientes silvestres e desta forma 

levando a infecção? Estas respostas somente com mais estudos e modelos epidemiológicos 

moleculares contendo diferentes hospedeiros, localizações geográficas, comportamentos 

alimentares diversos poderão ser respondidas. 
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3.4.2 G. duodenalis como Zoonose 

   

 As evidências para a transmissão zoonótica de G. duodenalis iniciaram de forma 

circunstancial que levaram a vários debates, isso teve como primeiros questionamentos em 

virtude de isolados de animais serem morfologicamente indistinguíveis dos isolados de 

origem humana, levando a suspeita que estes animais teriam envolvimento no ciclo de 

transmissão do parasito (DYKES et al., 1980; HEALY, 1990). 

 O potencial zoonótico por G. duodenalis tem sido questionado desde 1979, na qual a 

OMS reconheceu a possibilidade da giardíse ser uma doença com estas características. Porém, 

na Austrália em 1986, a doença realmente foi caracterizada como zoonose. Arashima et al. 

(1992), citaram que no Japão 2218 amostras fecais de cães foram examinadas e somente 

10,9% (239) estavam infectadas e nenhum proprietário apresentou a infecção. Estes resultados 

somados a outros também registrados nos Estados Unidos para a mesma época, fizeram com 

que muitos pesquisadores discutissem a cerca da verdadeira característica zoonótica de G. 

duodenalis e o risco de infecção humana pelos cães, que segundo estes autores, eram muito 

baixas ou inexistentes, desta forma o risco de transmissão zoonótica não deveria ocorrer. 

 No ano de 2000 voltaram-se outra vez sobre a forma de transmissão zoonótica de G. 

duodenalis, uma vez que para os pesquisadores não era claro, citando que a infecção humana 

ocorria principalmente através de alimentos ou água contaminada com esgoto 

presumivelmente por dejetos humanos, sendo estas as fontes de infecção (SLIFKO, SMITH e 

ROSE, 2000). Porém, quando uma captação de água cristalina no leste da Austrália acusou a 

presença do protozoário, outra vez voltou-se para a possibilidade de ser uma zoonose 

(BUCKLEY e WARNKEN, 2003). 

 Bemrick e Erlandsen (1988) comentam em seu artigo Giardíase é realmente uma 

zoonose? Os autores comentam que a Giardia poderia utilizar o homem como potencial 

reservatório do protozoário na natureza. 

 Hunter e Thompson (2005) afirmaram que para melhorar o entendimento do potencial 

zoonótico da infecção pela G. duodenalis em animais silvestres e domésticos é importante 

determinar se os humanos ou outros animais são suscetíveis geneticamente às mesmas formas 

do parasito. Esta afirmação parece concordar com um estudo que detectou G. duodenalis em 

gorilas e resultou no encontro do genótipo A e suspeitou-se que guardas-florestais estivessem 

provavelmente envolvidos como fonte de infecção, provavelmente pela defecação no 

ambiente (GRACZYK et al., 2002). 
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 G. duodenalis pode manter um ciclo de transmissão (Figura 7) independente do 

envolvimento de animais domésticos ou silvestres, principalmente por que ocorrem genótipos 

específicos de acordo com a característica do hospedeiro. Este fato é observado com os 

genótipos C, D e F que infectam cães e gatos respectivamente e desta forma não levando à 

infecção humana. A determinação da característica genotípica se faz importante por que 

animais podem ser considerados potenciais fontes de infecção humana, porém devem-se 

determinar com exatidão quais genótipos estes isolados apresentam (HUNTER e 

THOMPSON, 2005). Características similares ocorrem em bovinos que podem albergar o 

genótipo não-zoonótico (genótipo E). 

 Embora ruminantes tenham genótipos específicos como ocorre com outros animais, 

estes eliminam altas excreções de cistos e assim pode ser suficiente para infectar outros 

animais bem como humanos, quando se tratar de genótipo A ou B (LOYD et al., 2002).  

 

  

Figura 7. Modelos de transmissão zoonótica da G. duodenalis 

Fonte: THOMPSON (2000) adaptado por QUADROS, 2013. 

 

 Os diferentes genótipos de G. duodenalis servem para enfatizar o risco potencial que 

os animais infectados podem desempenhar na saúde pública em regiões onde não é conhecida 

a frequência com que a transmissão ocorre. A partir de estudos epidemiológicos moleculares 

que isolam o genótipo dos parasitos nos hospedeiros susceptíveis, em focos da transmissão 

podem-se determinar quais hospedeiros podem estar envolvidos, feito inicialmente através do 
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rastreamento investigativo e posterior genotipagem dos casos positivos e como resultado 

mostrando tal associação (THOMPSON, PALMER e O’HANDLEY, 2008).  

  Trabalho realizado por Sprong et al. (2009) revelaram que humanos são mais 

suscetíveis à infecçao pelo genótipo B, enquanto os animais domésticos com o genótipo A. 

Estudos como os representados por estes autores são dados importantes, mas o conhecimento 

de subgenótipos pode revelar características de maior entendimento no ciclo de transmissão 

zoonótica em estudos populacionais. Khan et al. (2011) verificaram existir diferenças entre o 

subgenótipo AI e AII em relação aos hospedeiros, nos quais animais são mais comumente 

infectados pelo AI enquanto os humanos pelo AII, esta informação podem servir 

principalmente em estudos envolvendo animais domésticos que tem convívio mais próximo 

com os humanos.  

 A prevalência para cada genótipo é variavel nos diversos países em que isolados de G. 

duodenalis foram estudados, embora o genótipo B pareça ser mais comum, não se pode 

afirmar com segurança até o momento (CACCIÓ e RYAN, 2008). 

 O risco de doenças zoonóticas poderão ser introduzidas ou reintroduzidas em algumas 

áreas, sobretudo pelo aumento do comércio de animais ou produtos de origem animal, uma 

vez que a população aumenta e desta forma o controle efetivo de muitas zoonoses parasitárias 

depende do conhecimento detalhado do comportamento do ciclo biológico do parasito e qual 

o papel da população humana neste ciclo de transmissão. 

 Os médicos veterinários têm um papel fundamental na sensibilização junto à 

sociedade em geral, sobretudo prorietários de animais de companhia ou animais de produção 

sobre informações sobre os riscos potenciais da infecção pelo parasito e os meios para 

impedir ou minimizar a transmissão zoonótica (ASANO et al., 2004). 

 

3.5 PATOGENIA E PATOLOGIA 

 O termo giardíase é atribuído à doença causada pelo gênero Giardia, independente da 

espécie e hospedeiro infectado (MELONI et al., 1991). 

 Guimarães, Sogayar e Franco (1999), citam que os mecanismos patogênicos 

específicos de G. duodenalis e os fatores responsáveis pela conversão de uma infecção 

assintomática em sintomática e seu impacto sobre a relação hospedeiro-parasito ainda 

necessitam maiores estudos.  
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 Embora a patogenia não seja claramente compreendida, sabe-se que é a forma 

trofozoítica que está envolvida no processo, uma vez que a sobrevivência do parasito nos 

hospedeiros depende da aderência que se faz pelo disco suctorial presente somente nesta fase 

do flagelado. A aderência está associada à deficiência de dissacarídeos e enzimas presentes na 

borda intestinal, como lactase, sacarase, xilase e maltase (WOLFE, 1992; BURET et al.; 

2007). Várias hipóteses para explicar a patogenia parecem estar envolvidas na produção de 

uma barreira mecânica que causa atrofia e leva a danos nas vilosidades, estas alterações são 

em parte correlacionadas com a deficiência na absorção de nutrientes como vitaminas 

lipossolúveis, ácidos graxos, vitaminas B12 e ácido fólico (CIMERMAN e CIMERMAN, 

1999).  

 A infecção pelo trofozoíto é limitada ao lúmen intestinal, pois não penetra no epitélio, 

não invade tecidos ao redor e nem entram na corrente sanguínea. Logo, uma resposta imune 

efetiva deve atuar no local da infecção (LANGFORD et al., 2002). 

 G. duodenalis consome arginina na luz intestinal, este aminoácido é um precursor da 

síntese de óxido nítrico (NO), elemento essencial na luta do hospedeiro frente ao parasito, 

mesmo que não afeta a viabilidade do protozoário ele inibe tanto a formação como a eclosão 

de cistos do parasito (ROXSTROM-LINDQUIST et al., 2006).  

 Outros fatores patogênicos podem estar relacionados com a produção de proteínas 

(proteinases) de superfície rica em cisteína com característica similar a toxinas que induz a 

formação de diarreia, ainda fatores imunológicos, competição nutricional, excesso de secreção 

da mucosa intestinal pela irritação da adesão do parasito, aumento da microbiota bacteriana 

estão envolvidos na patogenia do protozoário (SWANGO, KAREN e KONG, 1992; GUK et 

al., 2003).  

 Existe alta associação entre Helicobacter pylori e G. duodenalis, refletindo existir a 

possibilidade de sinergia entre ambos os microrganismos a resistência ao tratamento da 

giardíase ou a maior vulnerabilidade dos pacientes infectados com a bactéria que inibe a 

secreção ácida do estômago, uma vez que o pH baixo serve de barreira natural para a infecção 

pelo flagelado (GRAZIOLI et al., 2006). A proliferação bacteriana também é capaz de 

contribuir na má absorção intestinal por lesão direta nas microvilosidades causadas pelas 

enzimas bacterianas e pelo incremento na concentração de sais biliares livres que levariam a 

deficiência na solubilização de gorduras (TANDON et al., 1977). 
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 Em pessoas sintomáticas, a giardíase pode levar, além da atrofia de vilosidades 

intestinais, hiperplasia de criptas, danos a células epiteliais, infiltrados na lâmina própria de 

células plasmáticas, linfócitos e leucócitos polimorfonucleares, entretanto a invasão na 

mucosa e submucosa é pouco comum (WOLFE, 1992). 

 Silva et al. (2010) realizaram estudo na cidade do Rio de Janeiro com cães 

domiciliados  e detectaram que os animais positivos para G. duodenalis apresentaram 45% de 

anemia, 25% monocitose, 20% eosinopenia, 20% leucocitose neutrofílica, 15% 

trombocitopenia e 10% tiveram linfocitose. Para os autores o encontro de alterações 

hematológicas pode estar associado ao tipo de hospedeiro ou variação parasitária, uma vez 

que estas alterações não são diagnosticadas em humanos.  

 Em geral alguns fatores podem ser relacionados com a patogênese e variabilidade 

clínica da G. duodenalis conforme ilustrada na Figura 8.  

 

Figura 8. Alguns fatores relacionados com a patogênese da G. duodenalis. 

Fonte: ROXSTROM-LINDQUIST et al.(2006) adaptado por QUADROS, 2013 

   

3.6 SINAIS CLINICOS E SINTOMATOLOGIA 

 

 Os sinais da giardíase são bastante variáveis e podem ser assintomático em 80% dos 

casos (THOMPSON et al., 2000). O aspecto clínico da doença vai de estado de portador 
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silencioso à síndrome de má absorção. Savioli, Smiths e Thompson (2006) citam que não se 

sabe por que alguns pacientes apresentam manifestações clínicas e outros não. 

 Em cães as manifestações clínicas são usualmente associadas com animais jovens, 

canis ou em situações de stress; enquanto os ruminantes são frequentemente assintomáticos e 

em bezerros podem ser associados com diarréia e baixo rendimento corporal, levando a 

prejuízos econômicos (ROBERTSON et al., 2000; GEURDEN et al.; 2006) 

 Os sintomas começam geralmente de uma a duas semanas após a infecção. A giardíase 

pode causar uma variedade de sintomas ou sinais intestinais, que incluem uma fase aguda de 

dois a sete dias de duração, porém em alguns pacientes, principalmente crianças podem 

prologar-se, de forma geral é autolimitante de duas a quatro semanas (THOMPSON, 1994). A 

diarréia apresenta-se líquida ou pastosa com presença de muco, muitas vezes com gás, mal-

cheiro ou ainda presença de gorduras (esteatorréia) devido ao quadro de má absorção, 

sobretudo de vitaminas lipossolúveis. O quadro pode ser acompanhado de cólicas abdominais, 

distensão abdominal, flatulência, fadiga, anorexia e náuseas  (AMIN, 1979). Normalmente, 

um paciente apresenta-se com o aparecimento gradual de duas a cinco defecações por dia e 

fadiga que aumenta de forma gradual. A presença de sangue ou pús nas fezes não é comum, o 

que mostra haver ausência de destruição tecidual causada pelo parasito (MURRAY e 

ROSENNTHAL, 2010). A perda de peso pode ocorrer ao longo do tempo, febre e vômitos 

são incomuns; porém Olson, Leonard e Strout (2010), observaram quadros de vômitos em 

17,1% dos cães e 16,7% em gatos com infecção por Giardia. O diagnóstico diferencial para 

giardíase inclui abdome agudo, intoxicações alimentares e outras formas de gastroenterites 

(FARRERAS, 2000). 

 O quadro crônico de giardíase ocorre de 30 a 50% dos casos (MOTTA e SILVA, 

2002). Esta fase pode ser atribuída à modificação de antígenos de superfície, caracterizando 

diarréia de carácter crônico com duração de meses a anos, podendo ainda apresentar dispepsia 

e azia que se assemelham a disfunções hepáticas, colecistopatias ou úlcera duodenal 

necesitando diagnóstico diferencial de infecções por agentes enteropatogênicos como fungos, 

micobactérias, coccídeos intestinais e nematóides, enfermidades inflamatórias intestinais, 

insuficiência pancreática, intolerância a lactose, enfermidade celíaca e neoplasias 

(GOLDMAN e AUSIELLO, 2009). 

 Em cães e gatos a giardíase deve ter diagnóstico diferencial de neoplasias (linfoma de 

trato gastrintestinal), intolerância a medicamentos como antibióticos, substâncias tóxicas 

(chumbo), disfunções orgânicas (renal, hepática, pancreática, cardíaca), distúrbios 
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metabólicos (hipoadrenocorticismo, hipotireoidismo), parasitoses intestinais e agentes 

infecciosos (BARR e BOWMAN, 2010). 

 A grande variabilidade de manifestações clínicas para a giardíase sugere que 

determinados fatores do hospedeiro devem desempenhar um papel importante na patologia. 

Sabe-se principalmente que em pacientes com deficiência de IgA, indivíduos com 

hipocloridria ou acloridria, gastrectomia, pancreatite crônica são mais suscetíveis a giardíase e 

reinfecções (GIANNELLA, BROITMAN e ZAMCHECK, 1973). 

 A infecção primária em crianças, viajantes ou indivíduos imunocomprometidos pode 

causar a enfermidade, enquanto em exposições repetidas pelo parasito previne os sintomas, 

porém não as infecções (ASTIAZARÁN-GARCÍA, 2000). 

 As complicações decorrentes da giardíase pode levar a síndrome de má absorção 

(açúcares, proteínas e lipídeos), deficiência de vitamina B12 secundária a gastrite crônica, 

infecção da vesícula biliar, urticária, asma bronquial e rinite, decorrentes da resposta imune a 

infecção mediada por IgE; também foi registrada síndrome de Wells que caracteriza-se por 

uma dermatite inflamatória associada a giardíase recorrente (RIVEIRA et al., 2002) 

.   As características genotípicas de G. duodenalis podem revelar diferenças para 

sintomatologia em relação aos genótipos A e B. Alguns estudos tem revelado forte associação 

entre diarréia intermitente para o genótipo A e diarréia persistente para o genótipo B 

(HOMAN e MANK, 2001). Haque et al. (2005) e Read et al. (2002) mostraram que crianças 

com genótipo A eram mais propensas a ter sintomas, porém Gelanew et al. (2007) e Lebbad et 

al. (2011), observaram que o genótipo B, estava mais associado a infecções sintomáticas em 

relação ao genótipo A e Yang et al. (2010), não detectaram relação entre sintomas e 

determinaçao de genótipos de isolados de G. duodenalis, isso revela a necessidade de mais 

estudos para ter uma conclusão mais precisa sobre a característica genotípica para identificar a  

sintomatologia para giardíase.  

 

3.7 IMUNIDADE  

 

 A imunidade frente à G. duodenalis pode estar relacionada a vários fatores observados 

em estudos epidemiológicos, clinicos e experimentais (in vivo e in vitro). As causas embora 

ainda não totalmente elucidadas pareçam decorrer de perturbações enzimáticas que levam a 

lesões na mucosa e o aumento da permeabilidade intestinal (ECKMANN, 2003). 
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 Para Neves (2005), apesar da imunidade protetora ainda não ter sido demonstrada de 

forma conclusiva nas infecções pelo protozoário, o desenvolvimento da resposta imune tem 

sido sugerida apartir de evidências como: 

 Infecção de caráter autolimitante; 

 Detecção de anticorpos específicos anti-Giardia em soros; 

 Presença de mononócitos citotóxicos na modulação do sistema imune; 

 Suscetibilidade parasitária na população de hospedeiros; 

 Suscetibilidade de hospedeiros em áreas geográficas; 

 Ocorrência de infecção crônica em animais tratados com drogas imunossupressoras. 

 Os mecanismos do hospedeiro para as funções da resposta imune podem apresentar-se 

em dois níveis diferentes durante as duas primeiras semanas da infecção: primeiramente a 

imunidade é celular dependente de células B que produzem IgA, IgE e posteriormente 

desencadeia a produção de anticorpos (RIVEIRA et al, 2002; BURET, 2005). 

 Melo-Reis et al. (2007), em estudo realizado no período de 2002 a agosto de 2004, em 

Goiânia com 1598 crianças de zero a dez anos de idade,  que foram atendidas no Laboratório 

Escola da Universidade Católica de Goiás, para a realização de hemograma completo e exame 

coproparasitológico, concluiram após as análises que houve associação entre giardíase e 

eosinofilia, no qual o protozoário pode desencadear processo de hipersensibilidade local, com 

resposta eosinofílica, bem como aumento de IgE.  

 Por outro lado, os nutrientes do intestino (como zinco, vitamina A e derivados de 

glutamina e L-Arg) parecem quebrar o ciclo das infecções entéricas. É possível que os 

nutrientes essenciais e micronutrientes melhorem a capacidadede absorção das mucosas e as 

funções de barreira epitelial, favorendo o desenvolvimento eficaz na defesa inata ou adquirida 

e ainda contribui para reduzir a gravidade e duração das infecções entéricas ou sintomas 

diarreicos. Mecanismos intrínsecos de defesa podem ser levados em consideração e inclui a 

secreção de muco intestinal que dificulta a aderência do parasito, a secreção de enzimas 

digestórias do pâncreas e peristaltismo intestinal, bem como a importância da microbiota 

intestinal na inibição da adesão de G. duodenalis (GUERRENT et al., 2008). 

 A resposta imune inata, como a produção de óxido nítrico, mucinas, defensinas e 

antimicrobianos péptidos, mostratam ter efeito negativo sobre trofozoítos in vitro. Ainda a 

ativação de mastócitos auxiliam as células B contribuindo com a IgA na alteração da 

motilidade intestinal, sobretudo influenciando na diminuição das contrações musculares após 

a infecção. Outro mecanismo são os macrófagos que podem ser apresentadores de antígeno 
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e/ou fagocitar e destruir os trofozoítos, característica observada em ratos (DREESEN et al., 

2012). 

 Os trofozoítos estão envolvidos na inibição da resposta imune inata desenvolvida pelo 

hospedeiro, uma vez que liberam para o epitélio intestinal ADI (arginina deiminase) e OCT 

(ornitina carbamoiltransferase). O ADI diminui a produção de NO (óxido nítrico) verificado 

em estudos in vitro com ratos. Portanto, a presençade ADI e OCT no lúmen intestinal podem 

também contribuir para redução de L-Arg e, finalmente, causar impacto na disponibilidade de 

L-Arg livre a ser utilizado para a produção de NO. O papel desempenhado pela resposta 

imunológica humoral durante a infecção Giardia em modelos animais tem sido 

extensivamente estudada e várias linhas de evidência sugerem que anticorpos da classe IgA 

contribuem para a imunidade protetora contra a giardíase (RÓPOLO e TOUZ, 2010). 

 Embora se tenha pouco conhecimento sobre a atuação das células T no controle de 

infecções crônicas por G. duodenalis, elas pareceram ter sido essenciais no controle da 

giardíase em ratos (MOTTA e SILVA, 2002).   

 Foi observado, também no modelo murino, que as células T pelo receptor α e β da 

célula CD4 são requeridas para controlar a infecção, pois a deficiência de células T é 

responsável por infecções crônicas. As células T-helper (Th) não são necessárias para a 

proteção contra a infecção pelo parasito. Células T da linhagem CD8 parecem não ser 

importantes para o controle de infecção em ratos, mas pode contribuir na proteção contra 

lesões na mucosa intestinal. Papel importante desempenham os mastócitos, interleucinas, 

produção de células B e anticorpos. Também o interferon (IFN) provavelmente secretado por 

células CD4 também auxiliam no processo imune (PALM et al. 2003; LI et al., 2004; 

SCOTT, YU e BURET, 2004).  

 A hiperplasia de criptas e a infiltração intra-epitelial por linfócitos estariam associadas 

às atividades das células T e as lesões intestinais seriam decorrentes da ação dos linfócitos 

CD8, enquanto os linfócitos CD4 estariam associados a eliminação do parasito, desta forma o 

CD4 atuaria como imunidade protetora e a linhagem CD8 estaria envolvida na patogenia do 

parasito (BURET, 2005). 

 A principal característica da infecção por Giardia parece ser decorrente da apoptose 

das células intestinais que leva a perda da barreira epitelial e por consequência no 

desenvimento do quadro de virulência e a perda nutricional e imunológica do hospedeiro 

(ORTEGA-PIERRES et al., 2009) 



66 
 

 

 A variação antigênica é um mecanismo pelo qual os trofozoítos mudam sua 

conformação para sobreviver dentro do intestino, causando infecções crônicas e recorrentes 

(ADAM, 2001). Roxström-Lindquist et al. (2005) afirmam que em infecções experimentais 

com G. duodenalis em ratos foram observadas alterações na expressão de Interleucina-6 (IL-

6) e com isso poderia também contribuir na patogenia. 

 A deficiência da resposta imune pode estar relacionada à variação antigênica do 

protozoário. Após a colonização intestinal, a forma trofozoítica é recoberto por um grupo de 

proteínas antigenicamente diversas chamadas proteínas variantes específicas de superfície 

(VSPs). As VSPs são uma família de proteínas relacionadas com o revestimento da superfície 

do parasito, incluindo os flagelos; espontaneamente ou em resposta imune do hospedeiro, esta 

VSP pode ser substituída por outra VSP antigenicamente distinta (NASH, 2002). Também a 

ADI está envolvida no processo de variação antigênica da G. duodenalis (NASH, 1997). O 

processo de colonização do trofozoíto está representado na Figura 9. 

 

Figura 9. Processo de colonização do trofozoíto. 

Fonte : RÓPOLO e TOUZ, 2010. 

 

(A) Após o desencistamento os trofozoítos expressam os antígenos de superfície diferentes. 

Cada trofozoíto expressa uma VSP sobre a sua superfície (em azul) em relação ao qual o 

hospedeiro produz anticorpos específicos;  

(B) ADI converte a arginina das VSPs (amarelo) em citrulina (cinza), favorecendo o processo 

de variação antigênica; 

ED: domínio extracelular 

TM: domínio transmembrana 
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 (C) A expressão de VSPs diferentes (verde) pelo trofozoíto permite a evasão da resposta 

imune humoral, permanecendo durante o tempo necessário para o parasito se proliferar e 

diferenciar-se no intestino delgado. 

 Os trofozoítos ao armazenar L-Arg para a produção de energia, ao mesmo tempo 

evitam a produção de NO e, provavelmente, o desenvolvimento de uma resposta de células T 

eficaz. Além disso, através da variação antigênica, o trofozoíto evita a resposta imune 

humoral, a enzima chave envolvida em ambos os processos é ADI. Em uma resposta reduzida 

contra o parasito aumentará a tempo de infecção, fazendo com que o protozoário tenha mais 

tempo para infectar um novo hospedeiro. Novas terapias para o tratamento de Giardia devem 

ser focadas principalmente para pessoas imunocomprometidas, através da administração de L-

Arg para reduzir a infecção (RÓPOLO e TOUZ, 2010).  

 O resposta imune do hospedeiro desempenha um papel de extrema importância para 

limitar a gravidade da giardíase que é mediada pela resposta imune humoral, sistêmica (IgM e 

IgG) e de mucosa (IgA). Crianças até dois anos de idade e doentes com 

hipogamaglobulinemia são mais propensos a desenvolver a giardíase grave e a importância da 

resposta imune celular nestes dois grupos de pacientes ainda é discutida. Deficiência do 

sistema imune, alterações, reações inflamatórias e atrofia das vilosidades intestinais sugerem 

uma resposta imune à infecção o que pode contribuir para a patologia. Indivíduos resistentes a 

tratamento ou com giardíase frequente têm sido observados somente em pacientes com HIV 

positivo (FURTADO et al., 2012). 

 Em relação à classe de imunoglobulinas mais prevalentes na giardíase, foram 

estudados de Nash et al. (1987), que observaram em pacientes humanos infectados por 

Giardia, onde 100% deles apresentavam IgG, 70% de IgA, 60% e 50% de IgA intestinal, 

porém neste estudo a IgA que é a principal imunoglobulina responsável pela resposta humoral 

não teve relação com a infecção. Em animais a IgA parece estar relacionada a imunidade 

conferida aos animais que recebem aleitamento de mães imunes (FARRERAS, 1999). 

 Os anticorpos IgG podem permanecer elevados por longos períodos, podendo 

prejudicar o diagnóstico, principalmente em regiões onde a infecção por G. duodenalis é 

endêmica. Os anticorpos podem permanecer detectáveis até seis meses após a erradicação da 

infecção (NEVES, 2009).   
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 A recuperação da giardíase não confere imunidade duradoura e as reinfecções podem 

ser frequentes, O´Shea (1994) e Hanevik et al. (2011) comentam que residentes em Creston 

(Canadá) infectados em um surto de Giardia de origem hídrica ocorrido em 1985, foram 

significamente menos suscetíveis de serem infectados num segundo surto ocorrido cinco anos 

depois. Não existem dados sobre a imunidade celular a longo prazo após uma giardíase aguda 

ou imunidade cruzada entre os diferentes genótipos. 

  Para melhor entendimento da imunidade específica para Giardia deve-se avaliar os 

métodos para verificar como ocorre, sendo necessários mais esforços para desenvolver uma 

vacina protetora (LEE, ABDUL-WAHID e FAUBERT, 2009). 

 Apesar da importância mundial do parasito, existe pouca informação disponível sobre 

a relação hospedeiro-parasito e como alguns indivíduos podem apresentar quadros crônicos e 

também de giardíase recorrente.  

 

3.8 DIAGNÓSTICO 

 

 As formas parasitárias de G. duodenalis não aparecem regularmente nas fezes de todos 

os pacientes, uma vez que os cistos são eliminados de forma intermitente ou ainda muitos 

pacientes são portadores sadios, desta forma o diagnóstico parasitológico muitas vezes torna-

se dífícil.  

 A excreção do parasito pode ser alta, quando ocorre a presença do flagelado em todas 

as amostras, baixa com pequena excreção das formas e mista quando ocorre elevada presença 

do parasito durante uma a três semanas após a infecção, alternando com período de baixa 

excreção, resultando em falsos negativos nos exames parasitológicos convencionais e desta 

forma recomenda-se a coleta de três amostras com intervalos de tempo, o que evitaria a 

adesão do parasito pelo tratamento mais imediato, bem como atrasos no diagnóstico final 

(OKHUYSEN, 2001; MARKELL, JOHN e KROTOSKI, 2003; CDC, 2012).   

Os métodos convencionais de diagnóstico incluem o parasitológico a fresco sem 

coloração ou ainda o uso da hematoxilina férrica usada para visualização de formas 

trofozoíticas. Embora os métodos não sejam invasivos é de fácil execução, baixo custo e por 

utilizar equipamentos de fácil disponibilidade, o limite de detecção por estes métodos é muito 

baixo (aproximadamente 70%), e se deve ao fato da eliminação intermitente da forma do 

cisto, daí a solicitação de amostras pareadas que aumentam a sensibilidade para 85% 
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(CIMERMAN e CIMERMAN, 2003). Fora estes fatores também no diagnóstico das formas 

císticas fazem-se necessário à experiência profissional (GOKA et al., 1990; THOMPSON, 

PALMER e O’HANDLEY, 2008).   

 O conhecimento da consistência fecal está baseado no diagnóstico das diferentes 

formas que o parasito apresenta, em fezes não diarréica de maior consistência não são 

encontradas as formas de trofozoítos, bem como em fezes diarreica raramente são encontrados 

cistos, isso indica a característica de maturidade do protozoário na localização intestinal 

(CONBOY, 1997). 

 Para amostras não preservadas (sem uso de fixadores) podem ser realizados exames 

com material refrigerado em baixas temperaturas, evitando assim o dessecamento das 

estruturas parasitárias e a manutenção da viabilidade por vários dias sem sofrer alterações. No 

caso de G. duodenalis, o cisto pode permanecer mais tempo presente nas amostras fecais, 

porém o trofozoíto sofre interferência ambiental principalmente da presença do oxigênio, 

assim a prática de preparação das amostras para as análises depende da consistência do 

material fecal; fezes diarreicas na qual a presença do trofozoíto aparece devem ser submetidas 

análises de forma mais rápida do que em caso de fezes mais consistentes, daí a importância 

também da consistência fecal interferir nos resultados laboratoriais.  

 Conforme Rey (2008), o diagnóstico parasitológico seguro é dado pela demonstração 

da presença do parasito ou de seus produtos no hospedeiro, porém nem sempre é possível ou 

fácil comprovar esta presença.  

 Técnicas laboratorias com maior grau de sensibilidade como a microscopia de 

imunofluorêscencia pela utilização de marcadores de anticorpos monoclonais e a detecção de 

antígeno através da técnica de ELISA podem ser usados para o diagnóstico de G. duodenalis 

(VERWEIJ et al., 2003). 

 Ensaio imunoenzimático ou microscopia de imunofluorescência direta do anticorpo 

deve ser o primeiro teste de diagnóstico para ser executada de alta precisão, com 

sensibilidades superiores a 90% e especificidade que se aproximam de 100% (MACHADO et 

al., 2001). 

 A utilização de métodos alternativos um pouco mais invasivos pode ser feitas por 

imagem como endoscopia para colheita de líquido duodenal ou teste do barbante (Enterotest), 

embora não seja um método muito realizado no Brasil é amplamente difundido em países 
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como México, Peru, Chile, Cuba e Estados Unidos (Cimerman e Cimerman, 1999), obtendo 

80% de sensibilidade (Zimmerman e Needham, 1995); também pode ser feita biópsia da 

mucosa intestinal e posterior coloração com Giemsa que revela um achatamento da 

microvilosidades com infiltrado inflamatório e ou a presença do parasito. Estes últimos 

métodos aumentam a sensibilidade, porém devem ser usados quando houver forte suspeita 

diagnóstica, e os exames parasitológicos de fezes forem constantemente negativos, porém 

pelo efeito invasivo para o paciente, são pouco recomendados (FARTHING, 1996). 

 

3.8.1 Exames Coproparasitógicos 
 

 O exame coproparasitológico ou exame parasitológico de fezes (EPF) ainda é o padrão 

ouro para o diagnóstico, apesar do incremento de técnicas alternativas dentro da imunologia e 

biologia molecular (BICA, DILLENBURG e TASCA, 2011).  

 Para diagnóstico coproparasitológico existem diversos métodos que podem ser 

empregados, tanto quantitativos como qualitativos, com ou sem concentração, utilizando-se 

ou não uso de centrífugas. Mesmo diante da existência de inúmeros métodos, o emprego deles 

recebe críticas por ter limitações, morosidade da realização das técnicas, baixa sensibilidade, 

conhecimento técnico especializado na identificação do parasito, e assim a necessidade de 

diagnósticos mais acurados. Seguindo este questionamento, Mendes-de-Almeida et al. (2007) 

citam que em laboratórios de rotina seria importante realizar mais de um método de 

diagnóstico para detectar as formas parasitárias de protozoários e helmintos, principalmente 

quando há baixa carga parasitária. 

 O diagnóstico coproparasitológico das parasitoses intestinais ainda é o recurso 

laboratorial mais utilizado, por ser de fácil execução e baixo custo (CANTOS, GALVÃO e 

LINÉCIO, 2011). Os métodos empregados para a identificação e diagnóstico de estruturas 

parasitárias são realizados em comparação ao exame direto a fresco das fezes, procedimento 

muito realizado, sobretudo em clinicas veterinárias, em função da excreção muito baixa ou 

intermitente de muitos parasitos, é de pouca confiabilidade e não deve ser empregada como 

diagnóstico conclusivo. 

 Os métodos indicados dentro dos exames coproparasitológicos são a sedimentação e 

flutuação subdividindo-se em simples e centrifugação para ambos os métodos. 
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 O diagnóstico de G. duodenalis é baseado, sobretudo na identificação de cistos e, com 

menor frequência de trofozoítos (NEVES, 2005). No caso de fezes consistentes, o diagnóstico 

de cistos é feito com auxílio da técnica de centrífugo-flutuação em solução de sulfato de zinco 

ou técnica de Faust et al. (1938) e sedimentação espontânea em água, conhecida como técnica 

de Lutz (1919) ou de Hoffman, Pons e Janer (1934).  

 

3.8.1.1 Método de Flutuação 
 

As técnicas dentro do método de flutuação estão baseadas fundamentalmente no 

principio da diferença de densidade entre ovos de helmintos, cistos e oocistos de protozoários 

e o material fecal, possibilitando que estas estruturas flutuem na superfície dos reagentes com 

densidades específicas. Ao contrário da sedimentação, na qual as estruturas parasitárias que 

são mais pesadas depositam-se no fundo do recipiente. A flutuação utiliza meio líquido de 

suspensão mais pesado que os parasitos, estes sobem para a superfície e podem ser recolhidos 

na película superficial (FAUST et al., 1974). A desvantagem do uso destes métodos é devido 

a utilização de reagentes de alta densidade, o que pode levar a altarações morfológicas das 

estruturas parasitárias o que dificultam o diagnóstico, assim a leitura para as análises dos 

procedimentos realizados devem ser de forma rápida por um período de 10 a 20 minutos (DE 

CARLI, 2008). 

As técnicas usando flutuação-centrifugação combinam os princípios da gravidade e da 

flutuação, na qual se suspende uma amostra fecal com volumes conforme indicados e 

posteriormente fazem-se diversas centrifugações, decantações e ressuspensões, permitindo 

produzir altas concentrações de parasitos praticamente livres de detritos (FAUST, RUSSELL 

e JUNG, 1974). 

 

3.8.1.1.1 Técnica de Centrífugo–Flutuação com Sulfato de Zinco, Flutuação em Solução 

de Sulfato de Zinco (ZnSO4)  ou Técnica de Faust e cols.(1938) 
 

 A técnica de Sulfato de Zinco foi inicialmente desenvolvida através da modificação da 

técnica de Willis-Mollay (flutuação utilizando cloreto de sódio) adaptada por Faust e cols. em 

1938, utilizando solução de sulfato de zinco com densidade de 1,18g/mL e 33% de 

concentração do soluto em água. Esta técnica foi desenvolvida para o diagnóstico de cistos de 
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protozoários, ovos e larvas de helmintos, embora amplamente utilizada é desaconselhada sua 

utilização em amostras com grandes quantidades de gorduras (esteatorréia), desta forma 

indica-se o uso da técnica de formol-éter (DE CARLI, 2008). 

 A técnica de Faust e cols. é de escolha na detecção de estruturas leves (Dubey, 1993), 

sugerindo ser uma boa técnica quanto à sensibilidade diagnóstica, sendo apontada como a 

melhor técnica para a identificação de cistos e trofozoítos de G. duodenalis (MUNDIM et al., 

2003; BARTMANN e ARAÚJO, 2004; SOUZA- DANTAS et al.; 2007; THOMPSON, 

PALMER e O’HANDLEY, 2007). As fezes para serem submetidas à técnica também podem 

ser preservadas em 2 a 5% de formalina (SHERDING, 1994).  

 Em animais a técnica de Faust e cols. é citada em vários trabalhos no mundo, aqui 

alguns trabalhos citando a identificação de cistos de G. duodenalis em animais pela técnica: 

Vargas e Rigolon (1998); Gonçalves et al. (2002); Oliveira-Sequeira et al. (2002); Mundim et 

al. (2003); Anderson et al. (2004); Asano et al. (2004); Bartmann e Araújo (2004); Cirak e 

Bauer (2004); Read, Monis e Thompson (2004); Alves, Faciulli et al. (2005); Gomes e Silva 

(2005); Beck et al. (2005); Táparo et al. (2006); Souza et al. (2007);  Souza-Dantas et al. 

(2007); Thompson, Palmer e O’Handley (2007); Oliveira et al. (2008); Silva et al. (2008); 

Volotão et al. (2008); Brinker, Teixeira e Araújo (2009); Coelho et al. (2009); Lallo et al. 

(2009); Silva et al. (2010); Thompson et al (2010); Soares et al. (2011).  

 Embora seja a técnica de escolha para exames coproparasitológicos, a sensibilidade de 

uma amostra em cães é cerca de 70%, devido à eliminanção intermitente dos cistos, quando 

realizada três amostras com dois a três dias de intervalo a sensibilidade do diagnóstico 

aumenta para 96% (ANDERSON et al., 2004). Também Costa (1947) já detectava a 

desvantagem da técnica para o uso em humanos, como a não detecção de estruturas do 

protozoário e consequentemente omitir todos os indivíduos que não forem portadores de 

cistos, além de ser muito demorada para chegar ao diagnóstico.  

 Para humanos esta técnica também tem várias citações para o diagnóstico como 

descritos por Machado et al. (2001); Guimarães e Sogayar (2002); Vidal e Catapani (2005); 

Quadros et al. (2004); Garcia, Simões, e Alvarenga (2006); Souza, Lucca e Anibal 

(2006);Tashima et al. (2009); Bica, Dillenburs e Tasca (2011); Cantos, Galvão e Linécio 

(2011) e para estudos envolvendo apenas as populações (cães e  humana) por Volotão et al. 

(2007); Arruda et al. (2008); Elígio-García, Cortés-Campos e Jiménez-Cardoso (2008); 

Meireles, Montini-Ferreira e Thomaz-Soccol (2008) e Almeida (2010). Estas citações 
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demonstram que a técnica de Faust e cols. é amplamente utilizada seja para estudos 

meramente de prevalências como também para screeening para preparações de técnicas 

moleculares.  

 

3.8.1.2 Método de Sedimentação 
 

 O método de sedimentação estão entre os mais utilizados nos laboratórios de rotina 

(MELLO et al., 2000). O objetivo é aumentar a possibilidade de encontro dos parasitos na 

amostra separando-os, através de diferenças de densidade de óleos, gorduras e detritos fecais, 

que possam atrapalhar sua identificação, porém pela grande quantidade de sujidades que as 

técnicas podem apresentar, caracteriza-se uma desvantagem do seu uso (DE CARLI, 2008). 

As técnicas dentro da sedimentação podem ser realizadas por sedimentação espontânea ou por 

centrifugação. Entre as técnicas de sedimentação empregada na rotina laboratorial citam-se as 

técnicas de Lutz (1919) ou Hoffman, Ponz e Janer (1934) e formol–éter também conhecida 

por Richie (1948). 

 

3.8.1.2.1 Técnica de Sedimentação Espontânea, LUTZ (1919) ou HOFFMAN, PONS e 

JANER (1934).  
 

 A técnica de sedimentação espontânea, conhecida como método de LUTZ (1919) ou 

HOFFMAN, PONS e JANER, 1934 (HPJ), é realizada através da sedimentação por ação da 

gravidade dos ovos, larvas de helmintos e cistos de protozoários. Conforme Palmeira et al. 

(2010), a técnica de HPJ é a mais usada entre as técnicas coproparasitológicas na rotina 

laboratorial em humanos. 

 O uso de maior quantidade de fezes usada nesta técnica em relação às demais dentro 

dos métodos permite um diagnóstico satisfatório e seguro mesmo em quantidades baixas das 

estruturas parasitárias (DE CARLI, 2008). Por empregar material de baixo custo, a técnica 

tem sido utilizada nos estudos epidemiológicos (FERREIRA et al., 2003). 

3.8.2 Imunofluorescência  
 

 Os testes de imunofluorescência foram desenvolvidos para melhorar os testes de 

diagnósticos coproparasitológicos, utilizando anticorpos monoclonais ou antígenos 
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específicos de Giardia. Entretanto, esses métodos não possuem sensibilidade suficiente em 

baixos níveis de infecção e alguns consomem tempo, requerem pessoal técnico especializado 

e são incapazes de diferenciar geneticamente isolados de G. duodenalis (GUY et al., 2004). 

Desta forma, recomenda-se que o diagnóstico definitivo seja fornecido após a realização de 

repetidos exames de fezes e ensaios imunoenzimáticos que pesquisem coproantígenos. 

Existem vários kits comerciais disponíveis tanto de imunofluorescência direta quanto indireta. 

 O princípio da imunofluorescência direta é usar um marcador fluorescente do 

anticorpo monoclonal com o antígeno de superfície do cisto de Giardia. A 

imunofluorescência indireta utiliza duas classes de anticorpo, um específico (não 

fluorescente) e outro anticorpo fluorescente com especificidade para o primeiro anticorpo que 

reagiu com o antígeno, apresentando vantagem de produzir maior fluorescência 

(ZIMMERMAN e NEEDHAM, 1995). 

 A sensibilidade dos testes comerciais varia de acordo com o fabricante, ficando em 

torno de 97% a 99,2% (RAVEL, 1995). 

 Além dos testes oferecerem rapidez para o diagnóstico direto, eles podem ser 

utilizados como triagem para posterior genotipagem das amostras, como citados nos trabalhos 

de Amar, Dear e McLauchlin (2003); Trout et al. (2004); Aloisio et al. (2006); Fayer et al. 

(2006); Hamnes et al. (2007); Geurden et al. (2008); Claerebout et al. (2009); Sagebiel et al 

(2009); Thompson et al. (2009); Berrilli et al. (2011); Castro-Hermida et al. (2011); Lebadd et 

al. (2011); Paoletti et al. (2011); Budu-Amoako et al. (2012); Gómez-Couso et al. (2012); 

Scorza et al. (2012); Siwila e Mwape (2012). Estes testes são amplamente utilizados para o 

diagnóstico de G. duodenalis em amostras fecais de origem animal e humana. 

 Weitzel et al. (2006), compararam os resultados entre exames coproparasitológicos 

com imunofluorescência direta com quatro testes diferentes e o teste imunoenzimático. Os 

resultados obtidos foram de 82%, 80%, 80% e 44%, respectivamente para os testes 

Ridascreen Giardia, Rida Quick Giardia, Rida Quick Combi e Giardia strip. Embora tenham 

apresentado boa especificidade (acima de 98%), eles foram menos sensíveis que os exames de 

microscopia convencional, portanto os exames coproparasitológicos não devem ser 

descartados dos exames de diagnóstico para Giardia e sim exames devem ser realizados como 

complementares. 
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3.8.3 Testes Imunoenzimático  

  

 Rocha et al.(2002) realizaram pela primeira vez no Brasil, uma avaliação do ensaio em 

microplaca ProSpecT Giardia (Alexon, Inc., BIOBRÁS), mostrando ser esta técnica de boa 

sensibilidade para o diagnóstico de G.duodenalis, especialmente em casos onde o exame 

parasitológico mostrou-se negativo mesmo em amostras pareadas e, nos pacientes com 

sintomas compatíveis com a giardíase.   

  Os métodos imunológicos com amostras fecais foram desenvolvidos para aumentar a 

sensibilidade dos testes parasitológicos de rotina (CIRAK e BAUER, 2004). Todavia, a 

variabilidade antigênica contida em isolados podem proporcionar resultados falsamente 

negativos, uma vez que a imunidade frente à G. duodenalis pode estar limitada ao fato que o 

parasito pode modificar suas principais proteínas de superfície com variedades 

antigenicamente distintas e codificadas por mais de 50 genes (KUMAR et al., 2009).  

 Entre os testes imunoenzimáticos, o teste de ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay); apresenta como princípio básico a interação específica entre anticorpo e antígeno. 

ELISA é um dos testes de imunoensaio mais conhecidos e realizados para o diagnóstico de G. 

duodenalis. Como a eliminação de cistos nas fezes não é contínua, o diagnóstico imunológico 

representa grande importância na detecção de Giardia, mostrando alta sensibilidade e 

especificidade, porém, devido ao alto custo, limita seu uso como diagnóstico de rotina 

(UECKER et al., 2007). 

 O teste de ELISA é indicado principalmente como teste de rastreamento ou como teste 

quantitativo; é simples de ser executado, além que diversas amostras podem ser testadas 

rapidamente e objetivamente. Além disso, o procedimento é menos trabalhoso e mais sensível 

em relação aos métodos utilizados na microscopia (STIBBS, 1989; PAPINI et al., 2005; 

SCHUURMAN et al., 2007). Neves (2005) descreve que a detecção de coproantígenos 

empregados na técnica de ELISA em kits comerciais pode apresentar sensibilidade de 85% a 

95% e especificidade de 90 a 100%. 

 Para Obando et al. (2007), os testes de alta sensibilidade são caros, por isso, na prática 

clínica se recorre aos testes mais simples e de custo mais baixo, porém menos precisos, sendo 

portanto, essencial conhecer a validade, exatidão e precisão destes testes e, assim,determinar a 

sua capacidadede diagnóstico. 
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3.8.4 Métodos Moleculares 
 

 As ferramentas moleculares são alternativas para a detecção de microrganismos 

patogênicos em amostras fecais e quando combinadas com outras técnicas de sequenciamento 

de DNA, permitem a genotipagem de organismos (GUY, XIAO e HOGEN, 2004). A 

finalidade dos testes moleculares é obter amostras de DNA adequadas aos protocolos de 

amplificação. As amostras que serão submetidas à extração de DNA devem sofrer 

fragmentação e digestão enzimática das proteínas, para isso diversos protocolos foram 

desenvolvidos, bem como formas de conservação das amostras, como congelamento (-20
0
C) 

(Schuurman et al., 2007; Helmy, Abdel-Fattah e Rashed, 2009; Babaei et al., 2011; Scorza et 

al., 2012), fixação em etanol acima de 80% (Wilke e Robertson (2009) e formalina 5% a 10% 

(KOHLI et al. 2008; MINVIELLE et al., 2008). 

 Os métodos baseados na detecção do DNA (PCR – Polimerase Chain Reaction) foram 

introduzidos e tem sido descritos como muito sensíveis para detecção de Giardia em amostras 

fecais (MORGAN e THOMPSON, 1998).  A reação da polimerase em cadeia (PCR) tem por 

objetivo a amplificação de um segmento de DNA conhecido, através de iniciadores (primers) 

e catalisada pela DNA polimerase. Os primers consistem em uma sequência de 

oligonucleotídeos complementares a dupla fita de DNA, primeiramente separada pela ação de 

alta temperatura (acima de 90
0
C). A seguir ocorre o anelamento com os primers em 

temperatura mais baixa, em seguida a DNA polimerase complementa a fita com os 

oligonucleotídeos abundantes pela presenca de dNTPs (desoxiribonucleotideos), favorecendo 

a polimerização em temperatura de 70
0
C. Este processo é repetido várias vezes (ciclos), 

resultando em muitas cópias do segmento de DNA desejado (SAMBROOK et al., 1989). 

 No passado o isolamento de DNA, especialmente para fezes era problemático e 

trabalhoso; principalmente por que era sensível a contaminação, elevado custo e 

procedimento demorado (VERWEIJ et al; 2003). 

 A caracterização molecular é dada através do uso de marcadores moleculares que 

permitem diversas aplicações, como estudos evolutivos, ecológicos, filogenéticos e 

taxonômicos (REINEKE e ZEBITZ, 1999).  

 Os marcadores moleculares para os diferentes diagnósticos de isolados de G. 

duodenalis são principalmente o SSU rRNA, gene gdh, tpi e β giardina (SMITH et al., 2007).

 O gene codificante da SSU rRNA é utilizado devido à natureza conservada deste 

segmento gênico e comumente utilizado para distinção interespecifica de isolados do 

protozoário. O gene da β giardina apresenta-se em cópia única e especifico para G. duodenalis 
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e codifica uma proteína estrutural do disco ventral dos trofozoitos (ADAM, 2001). Outro alvo 

frequente é o gene gdh, sendo o gene mais útil na genotipagem de isolados de Giardia 

(READ, MONIS e THOMPSON, 2004). O gdh é uma enzima que desempenha importante 

papel no metabolismo de carboidratos, assimilação de amônia e síntese de aminoácidos; este 

gene mostrou-se uma ferramenta eficiente, pois apresenta um alto grau de polimorfismo que 

permite diferenciar os isolados em nível genotípico e intragenotípico (PLUTZER et al., 2008). 

 A enzima tpi é o centro do metabolismo de carboidratos, tem sido utilizada como alvo 

para detectar e caracterizar genotipicamente isolados de G. duodenalis através da análise da 

sequência dos produtos amplificados pela PCR (LU, BARUCH e ADAM, 1998). 

 As sequências de SSU rRNA, assim como do ef-1α sao úteis para identificar diferentes 

espécies de Giardia, mas não possibilitam uma classificação intragenotípica devido a 

conservação de seus genes; porém a sequência dos genes gdh, β giardina e tpi permitem 

informações mais detalhadas entre os diferentes genótipos de G. duodenalis, por apresentarem 

regiões mais polimórficas (GIESSEN et al., 2006). A escolha para os marcadores genéticos 

torna-se uma escolha dependendo do objetivo proposto do estudo, pois um marcador pode 

apresentar pouca variabilidade e outro apresentar grande variabilidade que podem ser devidas 

a inúmeras causas e erros que podem ocorrer na determinação dos grupos. Apesar da 

utilização desses genes, resultados distintos podem ocorrer o que leva a busca por novos 

marcadores moleculares polimórficos com potencial para discriminar os diferentes isolados de 

G. duodenalis (GEURDEN et al., 2009). A caracterização de Giardia tem sido realizada 

através da análise de um único locus gênico, porém outros loci que possuam alta taxa de 

mutação poderiam permitir a procura de polimorfismos a fim de se fazer uma subdivisão mais 

significativa do protozoário (READ, MONIS e THOMPSON, 2004). 

  

3.8.4.1 PCR-RFLP (Polimerase Chain Reaction - Restriction Fragment Length 

Polymorphisme)  
 

 A PCR-RFLP é uma técnica que tem a vantagem pelo custo, ser capaz de detectar e de 

identificar claramente a presença de genótipos mistos (polimorfismo), importantes para 

detecção de estudos epidemiológicos de caraterísticas zoonóticas (READ, MONIS e 

THOMPSON, 2004). Estudos utilizando a técnica de PCR-RFLP de produtos amplificados de 

determinados gene possibilitaram a distinção e a identificação de genótipos de Giardia 

(VOLOTÃO et al., 2007; AJJAMPUR et al., 2009). 
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3.8.4.2 A RAPD-PCR (Random Amplified Polymorphic) ou Amplificação Aleatória do 

DNA. 
 

 A RAPD- PCR é uma técnica derivada da PCR, têm sido amplamente utilizadas para 

estudos de diversidade genética, utiliza pequenos primers (8-12 pares de bases - pb), não 

sendo necessário o conhecimento de uma sequência alvo do DNA genômico, uma vez que o 

iniciador escolhido (primers aleatórios) ligam-se a múltiplos locais ao longo de um genoma, 

sem necessidade de nenhum conhecimento prévio da sequência de DNA que se pretende 

analisar, produzindo produtos amplificados característicos de uma determinada amostra 

(TASHIMA et al., 2009). 

 O número de marcadores na RAPD amplificados e visualizados na eletroforese 

depende exclusivamente do comprimento do primer utilizado e a complexidade do genoma 

analisado. A frequência de amplificação de um segmento depende da probabilidade do primer 

utilizado encontrar duas sequências complementares (sítios de iniciação) em orientação 

oposta ao longo do DNA e a uma distância amplificável (CASTIGLIONI e BICUDO, 2003). 

 A técnica de RAPD tem devido à rapidez, custo e precisão, se mostrado uma eficiente 

e promissora ferramenta na detecção de diferentes genótipos de G. duodenalis, e sua 

utilização para fins de diagnóstico podem ser utilizadas, mesmo antes dos sintomas clínicos 

serem visíveis (TASHIMA et al., 2009).  

  

3.8.4.3 A PCR “multiplex”  
 

 A PCR multiplex é uma técnica desenvolvida com a finalidade de ser um teste único, 

altamente específico para promover a diferenciação entre várias espécies ou entre vários 

gêneros simultaneamente. Esta forma de PCR envolve a amplificação simultânea de mais de 

uma sequência-alvo por reação, pela mistura de vários pares de primers. Essa técnica é útil 

para identificação das diferentes espécies de Giardia em amostras com baixa concentração de 

cistos. Os primers são altamente específicos e usados para amplificar sequências conhecidas 

do DNA, produzindo padrões únicos para cada espécie, permitindo análises genômicas. 
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3.8.4.4 Nested PCR  

  

 A Nested PCR possibilita a amplificação de sequências específicas contidas em uma 

mistura complexa de DNA. A partir de uma única cópia do DNA contido na amostra, é 

possível produzir rapidamente milhares de cópias de produtos de PCR.  A Semi-Nested 

permite uma maior especificidade para as cópias devido usar  um dos primers conhecidos  

como representado na Figura 10. 

 

Figura 10. Representação do Semi-Nested PCR para G. duodenalis. 
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A digestão de uma enzima de restrição usada para identificar os genótipos de uma 

amostra resulta na formação de vários fragmentos de DNA, cujos tamanhos dependem das 

posições exatas das sequências de reconhecimento da endonuclease na molecular original 

(BROWN, 2003). Para as endonucleases de restrição possam ser utilizadas é necessário um 

método de determinação do número e tamanho dos fragmentos de DNA gerados. Estes 

fragmentos de diferentes tamanhos são revelados através da separação de moléculas por 

eletroforese em gel conforme ilustra a Figura 11. 

 

 

 

Figura 11. Atuação da Enzima de Restrição e Eletroforese. 

 

 

3.8.4.5 PCR em Tempo Real 

  

 A reação de amplificação em tempo real é uma variação de PCR convencional, que 

facilita a quantificação da expressão gênica em determinado tecido ou amostra.  

 O teste permite uma quantificação de DNA e a genotipagem tem alta sensibilidade, 

especificidade e reprodutibilidade. O princípio do método está baseado na detecção de 

fluorescência da reação à medida que DNA de dupla fita é gerado, em virtude da 

concentração de um corante entre as cadeias de DNA formadas. 

 As tecnologias moleculares requerem profissionais qualificados para sua execução, 

porém ainda é de custo alto para ser usada como teste de rotina, embora a sensibilidade seja 

superior aos outros métodos (McGLADE et al., 2003b). 

Eletroforese 

Pelo perfil de 

bandas no gel 

de agarose, 

podem-se 

diferenciar os 

genótipos de G. 

duodenalis 
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 O diagnóstico molecular contribui para tentar associar o genótipo aos sintomas, e 

relacionar o genótipo com fenótipo, capaz de elucidar com melhor clareza os aspectos da 

patogenia, sintomas e as formas de transmissão (HOMAN e MANK, 2001). 

 Para estudos de diagnósticos laboratoriais in vivo, os trofozoítos podem ser mantidos 

através de cultura in vitro. Meyer em 1976 foi o primeiro a isolar o parasito em cultura 

axênica (sem outros microrganismos) de origem humana utilizando um meio complexo de 

fibroblastos e levedura (Candida). Mais tarde, a excistação in vitro para culturas foi obtida em 

1986 e a encistação in-vitro foi conseguida por Gillin, desta forma o ciclo pode ser realizado e 

mantido em laboratórios (FRASSON et al., 2010). 

 Em relação ao cultivo em culturas axênicas do trofozoíto, ele é anaeróbio 

aerotolerante, cresce em temperatura de 37
o
C (Phillips, Boreham e Shepherd, 1984), 

necessitando de meios redutores como cisteína e sais biliares que devem ser incorporados ao 

meio de cultivo favorecendo o crescimento, enquanto que para proteger dos efeitos letais do 

oxigênio molecular é adicionado ácido ascórbico (DE CARLI, 2008). 

 Para estudo de microtúbulos no citoesqueleto de G. duodenalis, Frasson et al. (2010), 

cultivaram os trofozoítos em meio TYI-S-33 (Trypticase, Yeast Extract, Iron Serum), pH 7,1, 

suplementado com 10% (v/v) de soro bovino inativado, sulfato de estreptomicina (1,0 

mg/mL) e succinato de cloranfenicol (2,0 mg/mL) à 37°C. 

 

3.9 TRATAMENTO 

 

 Vários fármacos antimicrobianos, incluindo tinidazol, metronidazol, a nitazoxanida, 

paromomicina, furazolidona, quinacrina são conhecidos para tratar a giardíase.  

 O tratamento de escolha para giardíase em casos sintomáticos e portadores 

assintomáticos é o metronidazol (SADJJADI, ALBORZI e MOSTOVFI, 2001; SANDHU, 

MAHAJAN e GANGULY, 2004). O mecanismo de ação do antimicrobiano é ativado pela 

redução de seu grupo nitro e, assim, ligando-se ao DNA provocando a perda da estrutura 

helicoidal, quebra de filamentos e, consequentemente, a morte dos trofozoítos 

(SAMUELSON, 1999). 

 Para mulheres que tiveram infecção assintomática ou leve por G. duodenalis no 

primeiro trimestre de gestação, não devem ser tratadas; caso seja necessário terapia indica-se 

paramomicina (antibiótico do grupo dos aminoglicosídeos), se a infecção ocorrer no segundo 

ou terceiro trimestre pode-se indicar metronidazol (CIMERMAN e CIMERMAN, 2003). 



82 
 

 

 Zaat, Mank e Assendelft (1997); Fung e Doan (2005) demonstraram que o tratamento 

mais efetivo para giardíase foi o tinizol (1,5 a 2 mg/kg para adultos e 50 mg/kg para 

crianças), embora não é recomendada a prescrição para crianças com menos de 12 anos.  

 Em tratamentos veterinários para giardíase podem ser empregados o metronidazol (22 

mg/kg via oral duas vezes por cinco dias) que apresenta 67% de eficácia para eliminação do 

parasito em cães (Zimmer e Burrington, 1986; Upcroft e Upcroft, 1998); porém este fármaco 

tem uso limitado devido aos efeitos colaterais como diarreia, vômitos, convulsões e são 

contra-indicados para animais cardiopatas, hepatopatas e prenhes (ZAJAC et al, 1998; 

MEHLHORN, 2000). Também podem ser empregados tinidazol (44 mg/kg, uma vez ao dia 

por três dias), furazolidona (4mg/kg cada 12 horas por cinco dias) não sendo indicados para 

filhotes abaixo de um mês; quinacrina (6,6 mg/kg cada 12 horas por cinco dias), contra 

indicado para animais prenhes e em gatos tem demonstrado melhora nos sinais clínicos, 

porém não elimina a infecção, podendo causar  anorexia, letargia e febre (ZIMMER e 

BURRINGTON, 1986; LALLO et al., 2003). 

 A eficácia e a melhor digestibilidade dos benzimidazóis são alternativas em casos de 

falhas de tratamento com outras drogas. O febendazole (50 mg/kg cada oito horas por três a 

cinco dias) melhora a estrutura das funções das microvilosidades intestinais após sete dias de 

tratamento (BUSATTI, SANTOS e GOMES, 2009). 

 Outros benzimidazóis podem ser usados como albendazol (25mg/kg cada 12 horas 

com total de quatro dosagens), porém este é potencialmente tóxico para medula óssea de cães 

e gatos e assim deve ser usado com cuidado pelos médicos veterinários (Bowman, 2006); 

ainda febantel (50 mg/kg cada 8 horas por 3-5 dias ) e outras classes de fármacos podem ser 

usados como praziquantel e pamoato de pirantel. A visualização por microscopia eletrônica 

dos trofozoítos in vitro a qual foi utilizado pamoato de pirantel induziu rupturas de flagelos 

laterais, inibição da adesão e do crescimento da forma parasitária (BALÁZS e 

SZATLÓCZKY, 1978). 

 Combinaçãoes entre diferentes concentrações de metronidazol e pamoato de pirantel 

têm revelado que existe certo sinergismo. Esta combinação diminui a adesão dos trofozoítos 

no epitélio intestinal, assim diminuindo a dose de metronidazol e, portanto diminui os efeitos 

indesejáveis por este farmaco (SCORZA, RADECKI e LAPPIN, 2006). Os efeitos incluem 

anorexia e vômitos, podendo desencadear sinais neurológicos (CAYLOR e CASSIMATIS, 

2001). 
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 Bugg et al. (1999) demonstraram existir correlação positiva entre número de doses de 

antihelmínticos e a prevalência de G. duodenalis e correlação negativa para o parasitismo por 

helmintos. 

 Embora vários fármacos possam ser utilizados para o tratamento da giardíase, vários 

efeitos colaterais são observados, além disso, também ocorrem falhas no tratamento que 

podem ser em docorrência de dosagens, duração do tratamento ou ainda da resposta imune 

dos hospedeiros, animais assintomáticos são mais difíceis de obter melhores resultados 

(ROBERTSON et al., 2010). 

 Em relação aos ruminantes nenhum medicamento está licenciado para o uso, porém a 

necessidade de tratamento de ruminantes é questionável, principalmente por que o tratamento 

sozinho não seria suficiente para o controle da parasitose, uma vez as reinfecções ocorrem 

rapidamente principalmente pelo alto nível de contaminação ambiental, sendo necessários 

tratamentos diários (GEURDEN et al., 2006; O’HANDLEY e OLSON, 2006) 

 A vacina para G. duodenalis em estudos com cães tratados e não tratados demonstrou 

reduzir ou eliminar as formas trofozoíticas do intestino e diminuir a excreção de cistos pelas 

fezes, porém o uso de vacinas tem sido usado como terapia em casos de giardiase crônica e 

nos casos em que o animal não responde os tratamentos de escolha. Entretanto o efeito de 

interromper os sinais clínicos e reduzir na eliminação do parasito não foi comprovado em 

muitos estudos (THOMPSON, PALMER e O’HANDLEY, 2008). Anderson et al. (2004) ao 

estudar dois grupos de animais que recebiam vacinação e outros não, verificaram que os 

animais vacinados apresentavam cistos do protozoário seis meses após a vacinação e os 

animais que receberam apenas solução salina apresentaram autocura. Estes dados ressaltam a 

polêmica do uso de vacinas em cães.  

 Em caso de vacinação dos cães recomenda-se a partir de oito semanas de idade via 

subcutânea, porém em animais infectados é recomendado o tratamento anterior ao uso da 

vacina (GENARI e SOUZA, 2002). 

 Em casos de resistência às terapias para giardíase, devem ser considerados alguns 

fatores como: 

- Trata-se de casos de reinfecção ou o animal é portador assintomático; 

- Imunodeficiência como de IgA; 

- Presença de alterações intestinais; 

- Deficiência de lactase; 

- Supercrescimento bacteriano no intestino delgado com possível inativação do fármaco 
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 Os testes de triagem das drogas estão baseados na redução dos cistos das fezes, porém 

é possível que o protozoário ainda esteja no trato intestinal, que haja inibição de produção de 

cistos por um período de tempo e ocorra uma infecção futura. Certamente que a autoinfecção 

externa também pode ocorrer pela presença de cistos nos pêlos dos animais, por isso o 

período pré-patente para Giardia é extremamente curto, pois é possível um animal se 

reinfectar e excretar cistos cinco dias depois do último tratamento (GREENE, 2006).  

 

 

 

3.10 PROFILAXIA E CONTROLE 

 

 Os aspectos envolvidos na transmissão das parasitoses são múltiplos e nem sempre se 

baseiam em associações diretas. Fatores como o estado nutricional, acesso aos serviços de 

saúde e à informação podem interferir no sucesso das medidas de profilaxia. 

 As medidas profiláticas para infecção de G. duodenalis segue o mesmo conhecimento 

das doenças parasitárias entéricas, baseadas principalmente na epidemiologia. Em decorrência 

da urbanização das cidades, migração da população principalmente para grandes cidades em 

busca de melhores condições de vida e renda, faz que com as cidades estejam crescendo de 

forma desordenada aumentando o consumo e aumentando os níveis de contaminação 

principalmente do esgoto e acarretando níveis maiores de transmissão de estruturas 

parasitárias. 

 A garantia do consumo humano de água potável, livre de microrganismos patogênicos, 

de substâncias e elementos químicos prejudiciais à saúde, constitui-se em ação eficaz de 

prevenção das doenças transmitidas pela água, porém não é uma tarefa fácil contra G. 

duodenalis, pois este protozoário é capaz de resistir aos processos de filtração e cloração 

(ABBASZADEGAN, GERBA e ROSE, 1991; NEVES, 2005). Deve-se também ter o cuidado 

com reservatórios de água que abastecem as cidades uma vez que podem ser acessados por 

roedores visto que estes animais foram os primeiros a ser implicados como fontes de infecção 

para humanos. 

 Medidas de higiene ambiental se fazem necessárias principalmente em locais com 

aglomerações da população como ocorre em crianças em centros de educação infantil, escolas 

a nível fundamental e hospitais infantis. Medidas de caráter individual devem ser tomadas, 
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principalmente para viajantes e pessoas que fazem práticas relacionadas a acampamentos, 

onde se recomenda cuidado com águas e alimentos ingeridos, por isso a fervura da água que 

destrói os cistos, pode ser uma medida a ser adotada. 

 Em ambientes que atendem animais como canis e gatis faz-se necessário uma limpeza 

da área com a retirada de material fecal e a utilização de desinfetantes a base de amônia 

quaternária, uma vez que este produto não apresenta boa eficácia com presença de matéria 

orgânica. A amônia quaternária apresenta melhor resultado comparado aos compostos 

fenólicos (LEIB e ZAJAC, 1999). O cisto é extremamente suscetível à desidratação por isso 

estes locais deve evitar umidade. Os animais, embora não expressem sinais clínicos da 

parasitose, devem ser tratados com ou sem sinais clínicos, sendo tratados antes de ser 

introduzidos nestes ambientes; além de ser tratados, aconselha-se a realização de exames 

coproparasitológicos reguralmente utilizando métodos confiáveis, bem como a recomendação 

da limpeza dos pêlos dos animais uma vez que cistos podem estar presentes nestes locais e 

permitir auto infecção. 

  A vacinação, devida sua aparente capacidade de reduzir a eliminação de formas 

parasitárias pelo protozoário, pode ser recomendada como método de reduzir taxas de 

infecção em pets e locais de abrigos de animais (ROBERTSON et al., 2000).  

 Diante do exposto a adoção de políticas de saúde de maneira coletiva ou individuais 

deve ser estimulada visando melhorar a situação das parasitoses entéricas. Para a giardíase as 

medidas devem ser principalmente focadas na epidemiologia que oferecerá junto à população 

maior conhecimento das prevalências, como a parasitose está ocorrendo, quais os riscos que 

estão envolvidos no ciclo de transmissão, bem como estimular as pesquisas na área humana e 

animal para apontar o caminho e medidas eficientes para o controle da doença. 
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CAPÍTULO 4 

MATERIAL E MÉTODOS 
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4.1 LOCALIZAÇÃO DA CIDADE DE LAGES, SANTA CATARINA  

 

 A cidade de Lages está localizada na região central de Santa Catarina e região sul do 

Brasil. As coordenadas geográficas são: latitude sul de 27°
 
48

’ 
e longitude oeste de 50° 20

’ 
e 

uma altitude de 916 metros; o clima é subtropical e temperatura média de 14,3
0
C (PML, 

2012). A população é de 156.737 habitantes, taxa de crescimento populacional de 1,38 e 

densidade populacional de 59,27 habitantes/km
2 
(IBGE, 2010). 

 No Brasil a faixa etária de zero a 14 anos é de 45.941,635, representando 24,1% da 

população brasileira. Para Santa Catarina a mesma faixa etária apresenta 1.363,11 (2,182% da 

população nacional) e a cidade de Lages com 36.414 pessoas (26,72% do estado). Em relação 

à faixa etária de cinco a 14 anos considerada como critério de inclusão no estudo, Santa 

Catarina possui 956.204 crianças e adolescentes, e a cidade de Lages conta com 25.614 

representando 2,68% da população catarinense e 16,34% da população total do município 

(IBGE, 2010). 

Os dados simplificados sobre o município e a cidade de Lages estão representados 

na Figura 12. 

 

Figura 12. Localização e Dados sobre o município e a cidade de Lages – Santa Catarina. 
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4.2 COLETAS DAS AMOSTRAS   

  

 Para o primeiro grupo amostral foram coletadas fezes de crianças que apresentavam 

características especiais para a realização da pesquisa; como critério deviam estar 

matriculadas da primeira a quinta séries do Ensino Fundamental de Escolas Municipais de 

Ensino Básico (EMEB) do município da Lages, sendo somente utilizados alunos residentes da 

cidade. 

 Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação de Lages (fev. de 2010), a cidade 

contava com 31 escolas de ensino fundamental com total de 8.598 alunos matriculados, destes 

5.166 se encontravam nas séries de interesse da pesquisa, representando 60,08% dos alunos. 

 As crianças matriculadas na primeira série correspondiam a 46,10% (744) do total de 

alunos, enquanto as demais séries: 51,55% (1164); 50,99% (957); 51,11 % (1172); 54,38% 

(1129) para segunda, terceira, quarta e quintas séries do Ensino Fundamental respectivamente, 

conforme descrito na Figura 13. 

ESCOLA 

MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

(EMEB) 

 

LOCALIZAÇÃO 

BAIRROS 

SÉRIES 

 

1 

 

 

2 

 

 

   3 

 

 

4 

 

 

5 

TOTAL 

ALUNOS 

Aline Giovana 

Schimitt 

Guarujá 27 75 48 56 45 251 

Izidoro Marin Caroba 23 50 31 47 51 202 

Mutirão Habitação 38 80 59 94 103 374 

Nossa Senhora da 

Penha 

São Miguel 43 63 60 57 74 297 

Nossa Senhora dos 

Prazeres 

Santa Catarina 39 82 69 83 71 344 

Ondina Neves 

Bleyer 

Sagrado Coração de Jesus 19 45 48 51 52 215 

Prof. Antônio 

Joaquim Henriques 

Centenário 53 86 71 92 84 386 

Profo Osni 

Medeiros Régis  

Tributo 50 48 42 47 61 248 

Santa Helena Santa Helena 51 71 60 72 73 327 

TOTAL  343 600 488 599 614 2644 

Figura 13. Número Total de Alunos Matriculados em nove Escolas do Ensino Fundamental (primeira a quinta 

séries) na EMEB da cidade de Lages - SC (fev.2010). 
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 Das 31 EMEB da cidade de Lages, nove escolas (Figura 14) foram caracterizadas para 

o espaço amostral, baseando-se no critério de inclusão selecionado quanto ao número de 

alunos matriculados (maior de 200 alunos), assim totalizando 2.644 alunos (51,18% da 

população total para as séries nas EMEB). Na proporcionalidade do número de alunos, cinco 

escolas apresentavam entre 202 a 297 alunos e quatro escolas 327 a 386 alunos.  

 

Figura 134. Localização das nove EMEB participantes do Projeto. 

 

 O ponto inicial do projeto foi através da apresentação à Secretaria de Educação de 

Lages e posteriormente a submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) em Seres Humanos 

da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) e a aprovação foi registrada sob o 
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número 005-09.  Com o projeto registrado e aprovado, foi obtida a autorização pela Diretora 

de Ensino da Secretaria de Educação Municipal que permitiu a realização de visitas semanais 

nas escolas participantes. 

 As visitas às escolas objetivaram fazer a sensibilização junto às crianças para que as 

mesmas conhecessem um pouco sobre a proposta do estudo e levassem as cartas- convite para 

a autorização dos pais e responsáveis, para que os envolvidos no projeto pudessem fazer a 

visitação nas residências. Como critério de inclusão, apenas as crianças que possuíam cães 

estariam convidadas a participar, as demais eram excluídas do estudo. 

 Para o recebimento das devoluções das cartas, foram  marcados dias estratégicos para 

o retorno às escolas dando-se prazo de uma a duas semanas.  

 As visitas às residências ocorriam  semanalmente com a explicação do estudo aos 

pais ou responsáveis, enfatizando a importância deste projeto na saúde humana e o 

envolvimento dos cães no ciclo da transmissão do parasito e a necessidade da participação 

efetiva da população, para o sucesso do trabalho. Neste momento de esclarecimentos foram 

distribuídos o Termo Livre Esclarecido (TEC) com explicações sobre o uso deste termo e 

solicitações das assinaturas. Os que aceitavam participar recebiam frascos coletores para as 

amostras fecais das crianças e para todos os cães domiciliados. O grupo de crianças foi 

denominado de grupo I. Durante este diálogo também foi aplicado um questionário social 

contendo perguntas sobre as características sócio habitacionais da população (número de 

crianças na casa, grau de escolaridade e ocupação dos pais ou responsáveis, presença de rede 

de esgoto, água tratada, número de animais no domicílio, animais são levados ao médico 

veterinário). 

 Para o recolhimento dos frascos contendo as amostras fecais instituiu-se o prazo de 

uma semana e com data previamente agendada. No caso do vencimento deste prazo e não 

havendo o recebimento das amostras fecais, se estabeleceu o retorno às residências em até três 

ocasiões, com exclusão das crianças e seus cães caso não disponibilizassem o material fecal. 

 As visitas e coletas de material foram realizadas de julho de 2010 a dezembro de 2011. 

 O Grupo II foi composto por material fecal de crianças submetidas a exames 

parasitológicos em um  laboratório particular da cidade. As amostras provenientes do descarte 

do laboratório eram recolhidas duas vezes por semana, procedimento que ocorreu durante os 

meses de setembro de 2011 a janeiro de 2012. 
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 O grupo III foi composto pelos cães domiciliados pertencentes às crianças, na qual 

seguiu-se o mesmo critério e tempo para coletas das amostras das crianças residentes.  

  O Grupo IV foi constituído de fezes de cães de ambientes não domiciliados e foram 

coletadas de canis do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) no período de junho de 2011 a 

janeiro de 2012. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal do 

Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), protocolo 1.34/2011. 

  O CCZ é uma instituição pública mantida pela Prefeitura Municipal de Lages e está 

localizado a 6,6 Km do perímetro central (Figura 15).  Pertence à Secretaria Municipal da 

Saúde, responsável pela prevenção e controle de zoonoses no município, desenvolvendo 

sistemas de vigilância sanitária e epidemiológica. Segundo registros do CCZ, em Lages a 

população canina está estimada em 25.000 animais e representa uma média de 0,16 

animal/habitante. Em virtude da falta de conhecimento por parte da população principalmente 

moradora de bairros periféricos sobre os animais, o CCZ tem como tarefa informar e 

sensibilizar a população sobre as responsabilidades dos animais nos domicílios para mantê-los 

em condições adequadas de alojamento, alimentação, saúde, higiene, bem estar e a destinação 

adequada de seus dejetos. Também o CCZ realiza seus trabalhos através de denúncias ou 

reclamações da população sobre o registro de cães e gatos abandonados nas ruas ou mal 

tratados.  
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Figura 145. Localização do CCZ em relação ao centro da cidade de Lages (SC). 

 

 Em relação ao espaço físico (Figura 16) para abrigar os animais, o CCZ conta com 

sete baias (2x2m) mais 12 (2x4m) para abrigos coletivos e nove baias (1x1m) para abrigos 

individuais. A capacidade é no máximo de 80 cães. 

  

Figura 156. Dependências do CCZ, a. vista anterior do canil e gatil, b. disposição das baias para o abrigo dos 

animais. 

 

 Dados relacionados à determinação da idade das crianças foram obtidos nas visitas às 

residências e das amostras provenientes do laboratório, através de dados coletados nas fichas 

dos prontuários, utilizando os números de protocolo, bem como as informações sobre as 
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séries e bairros que as mesmas residiam. Estas informações foram mantidas sob total sigilo, 

buscando não saber informações complementares dos pacientes.  

 A determinação da faixa etária estimada dos cães foi realizada pela análise da arcada 

dentária, considerando jovens animais até seis meses de idade e adultos acima desta faixa 

etária, seguindo o critério descritos por Dyce et al. (1997); já para dados referentes ao bairros 

de apreensão dos animais foi verificada através das fichas de anotações contidas no cadastro 

de dados do CZZ. Para cães domiciliados foram utilizados as informações fornecidas pelos 

proprietários. 

 

4.2 COLETA E PROCESSAMENTO DO MATERIAL  

 

 O procedimento de coletas fecais em cães mantidos no CCZ foi feita diretamente do 

reto com uso de luvas de procedimentos e realizadas duas vezes por semana. Para os cães 

domiciliados a coleta foi realizada pelos próprios proprietários, solicitando que estas deviam 

ser coletadas e acondicionadas refrigeradas com período máximo de 48 horas até o 

recebimento pelos pesquisadores.  

 Todas as amostras fecais (residências, laboratório e CCZ) foram transportadas em 

caixas de isopor contendo gelo e, posteriormente refrigeradas em temperatura de 4
o
C sem uso 

de conservantes, com prazo máximo de 48 horas para a  realização das técnicas   

parasitológicas, processadas  no Laboratório de Parasitologia e Zoologia da UNIPLAC entre 

os meses de junho de 2010 a janeiro de 2012. A realização da determinação antigênica e 

molecular nas amostras fecais (humana e canina) foi executada no Laboratório de Bioquímica 

de Hemoparasitas e Vetores do CAV/UDESC nos meses de julho de 2010 a janeiro de 2013. 

 Para melhor entendimento dos procedimentos laboratoriais seguiu-se o fluxograma 

mostrado na Figura 17. 
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Figura 167. Protocolo dos Procedimentos Laboratoriais. 
 

 Antes da realização dos exames fecais observou-se a consistência fecal e classificou-se 

em diarreicas (fezes líquidas e semilíquidas) e não diarreicas (firmes ou pastosas), cujo 

critério macroscópico apenas serviu para o procedimento operacional laboratorial e não teve 

registros em relação à proporção de diarreia. 

 Para a realização de exames coproparasitológicos adotou-se os métodos (flutuação e 

sedimentação), usados na rotina nos laboratórios humano e animal, sendo executadas as 

técnicas de Faust e cols. (1938) e de Lutz (1919); Hoffman, Pons e Janer (1934). 

 

4.2.1 Exames Coproparasitológicos 
 

4.2.1.1 Técnica de Faust e cols. (1938) 
 

 A técnica de Faust e cols. (1938) foi executada seguindo o protocolo descrito por 

Hoffmann (1987). Dois gramas (g.) de fezes foram diluídos em 10 mL de água em um copo 

de 100 mL, posteriormente com uso de gaze dobrada duas vezes foram feita a tamisação do 

material para um tubo de centrífuga e centrifugado por um minuto (min.) a 400 xg, o 

sobrenadante era decantado e o sedimento retido no fundo do tubo, a este se adicionava 10
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R-Biopharm AG, Landwehrstr. D-64293 Darmstadt, Alemanha 

 mL de água e repetia a operação duas vezes, desprezado o sobrenadante, ao sedimento foi 

adicionado 10 mL de solução de Sulfato de Zinco, misturado e centrifugando por 1 min. 

também na mesma rotação como usado com a água. Terminando a operação uma alíquota do 

sobrenadante foi recolhido com pipeta e depositado na lâmina coberta com lamínula. O 

diagnóstico das estruturas do protozoário foi feita através da visualização em microscopia 

óptica (Nykon) nos aumentos de 100 vezes e 400 para confirmação. 

4.2.1.2 Técnica de Lutz (1919); Hoffmann, Pons e Janer (1934) 
 

 O procedimento da técnica foi realizado segundo De Carli (2008), na qual material 

fecal (crianças e animais) na quantidade de quatro g. foi homogeneizado com quantidade 

aproximada de 60 mL em um copo graduado, posteriormente o material fecal foi filtrado com 

uma gaze dobrada em duas vezes, sendo tamisado para um cálice de sedimentação de 250 mL, 

completando o mesmo com ¾ do volume de água, deixando sedimentar em repouso por 

aproximadamente uma hora. Com auxílio de uma pipeta o material sedimentado foi recolhido 

e depositado em uma lâmina coberto com uma lamínula e examinado ao microscópio (Nykon) 

no aumento de 100 x e confirmado em 400 x. 

 Todas as amostras positivas e negativas nos exames coproparasitológicos foram 

armazenadas em tubos eppendorf com capacidade de 1,5 mL em soluções conservadoras 

(álcool etanol 96°GL) e congelamento a -20°C, formaldeído a 37,5 µM (2,5%) e 75µM (5,0 

%). As amostras positivas foram guardadas em duplicadas nos mesmos conservantes. 

  As amostras fecais foram descartadas em sacos plásticos brancos (lixo infectante) e 

estocadas em freezer até o recolhimento por uma empresa especializada.  

 

4.2.2 Teste Imunoenzimático 
 

4.2.2.1 Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) para G. duodenalis 

Para a pesquisa de coproantígenos pela técnica de ELISA foi utilizado o kit 

RIDASCREEN® Giardia*, imunoensaio enzimático para detecção qualitativa de antígeno 

cístico de Giardia. Foram utilizadas amostras de fezes negativas e positivas segundo exames 

parasitológicos, estas estavam mantidas sob congelamento a -20°C conforme indicado por 

Vidal e Catapani (2005); Weitzel et al. (2006) e Lallo et al. (2009) que utilizaram o mesmo 

procedimento.
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 O ELISA RIDASCREEN® Giardia caracteriza-se por apresentar anticorpos 

específicos no teste tipo sanduíche na qual a superfície da microplaca de titulação está 

recoberta com anticorpos específicos contra antígenos de cistos e trofozoítos de G. 

duodenalis. O procedimento laboratorial seguiu as informações segundo as normas do 

fabricante. 

 

4.2.3 Exames Moleculares 
 

 As amostras para a caracterização molecular de isolados positivos de G. duodenalis na 

sua quase totalidade estavam  mantidas fixadas em álcool etanol a 96
°
GL, conforme indicação 

de WILKE e ROBERTSON (2009) e THOMPSON (2010). Para as amostras que não foram 

bem preservadas em álcool não apresentando cistos de Giardia na visualização em 

microscopia utilizaram-se as fixadas em formalina 5% também citadas como conservação por 

KOHLI et al. (2008) e MINVIELLE et al. (2008). 

 

4.2.3.1 Retirada dos Conservantes das Amostras   

 

Antes da extração de DNA dos cistos de G. duodenalis das amostras conservadas 

foram feitas lavagens para a retirada dos conservantes. Primeiramente as amostras foram 

centrifugadas a 10.000 x g por 10 min. a 4°C, o sobrenadante foi descartado e o pellet 

ressuspendido em  1mL  de agua Mili Q (ultra pura), e novamente centrifugado a 10.000 x g 

por 10 min. Este processo foi repetido duas vezes, e posteriormente o pellet foi ressuspendido 

diretamente no tampão de extração conforme o método utilizado para esta extração.. 

Até este momento as amostras contendo cistos não sofreram  processo de purificação, 

este procedimento consistiu em apenas fazer a remoção dos conservantes. 

  

4.2.3.2 Purificação das Amostras 
 

Após a etapa de retirada dos conservantes procedeu-se a purificação das amostras. As 

amostras livres de conservantes foram ressuspendidas em Sulfato de Zinco (1,2M) o dobro do 

volume da amostra recuperada e centrifugadas a 400 xg por 2 min. a 4° C. A camada 

superficial do sobrenadante onde se concentram os cistos de Giardia foram recolhidos e 

transferidos para um tubo eppendorf de 1,5 mL.  Adicionou-se o dobro do volume da amostra 
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de agua Mili Q e novamente foi centrifugado a 14.000 x g por 10 min. a 4° C. Este passo foi 

repetido para garantir a retirada de sais do Sulfato de Zinco que danifica a morfologia dos 

cistos quando muito tempo em contato; para finalizar o procedimento o pellet foi 

ressuspendido diretamente para os diferentes tipos de tampão de extração. 

As amostras purificadas e não purificadas contendo cistos foram posteriormente 

utilizadas para extração de DNA de Giardia. 

 

4.3.2.3 Extração do DNA de G. duodenalis  

  

 Para verificar a eficácia da extração de DNA de cistos de G. duodenalis, inicialmente 

foram realizados dois tipos de procedimentos em relação à amostra. Utilizaram-se duas 

amostras não purificada e outras duas amostras purificada para fazer a comparação entre a 

qualidade destas para posterior critério da metodologia empregada. 

 A extração foi realizada com as amostras que continham mais de 10³ cistos/mL 

contados em câmera de Neubauer.  

 Assim como em decorrência da qualidade das amostras, também para todos os 

métodos de extração de cistos de G. duodenalis testados (kit QIAmp DNA Stool Mini 

(QIAGEN, Alemanha);  Processo de Congelamento, Descongelamento e Método Tradicional 

(Sambrook, 1989); Processo de Extração por Ultra-som (Becker, 1999); Extração pela 

Formamida (Abbaszadegan, Gerba e Rose et  al., 1991) e Glass Beads (ABBASZADEGAN, 

GERBA e ROSE, 1991; AMAR, DEAR e MCLAUCHLIN, 2003). 

 Em decorrência destes procesos, padronizou-se para o uso de todas amostras positivas 

para cistos de G. duodenalis o uso de amostras não purificadas e a extração de DNA pelos 

métodos de Ultra-som conforme descrito por (Becker, 1999) e uso de Glass Beads segundo 

protocolo de Abbaszadegan, Gerba e Rose et  al.(1991). Estes resultados estão descritos no 

capítulo 5 (resultados e discussão). 

 

 

4.3.2.3.1 Método de Extração por Ultra-som 

 

 Para a extração das amostras não purificadas seguiu-se o protocolo de BECKER 

(1999). 

 Os passos do método consistem em adicionar ao sedimento não purificado contendo 

cistos de Giardia 1,5 mL de tampão TEN (Tris-HCl 10 mM, EDTA 10 mM, NaCl 150 mM, 

pH 8,0) e posterior suspensão em agitador mecânico com baixa velocidade. Após a agitação, 
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as amostras foram submetidas ao aparelho ultra-som (Sonoplus 2200, Bandelin) por quatro 

ciclos de 30 seg. (50 Hertz) com intervalo de 1 min. entre ciclos e mantidos em temperatura 

de 4ºC. Após o término deste procedimento, os restos celulares e proteínas foram extraídos 

com fenol/ clorofórmio. Para este processo foi adicionado às amostras o dobro do volume de 

fenol, o tubo foi homogeneizado com inversões por 10 min. e então centrifugado a 14.000 x g 

por 10 min. a 4º C. A parte líquida foi transferida para um novo microtubo, sendo adicionado 

então igual volume de fenol/clorofórmio (500µl / 500µl), o tubo foi novamente 

homogeneizado invertendo-o por 10 min., centrifugado a 14.000 x g por 10 min. a 4° C, e o 

líquido transferido outra vez para um novo microtubo. A este foi adicionado o igual volume 

de clorofórmio puro, o tubo novamente sofreu inversões para homogeneização durante 10 

min. e novamente centrifugado a 14.000 x g por 10 min. a 4° C. O DNA foi precipitado com 

10% de acetato de sódio (3M, pH 5.2 ) e adicionado duas vezes e meio o volume de etanol 

absoluto, deixando em repouso por 12 horas. Após este período as amostras foram 

centrifugadas a 20.000 x g por 30 min. a 4 °C e posteriormente o sedimento foi lavado com 

300µl de etanol a 70% e centrifugado a 20.000 x g por 10 min. a 4°C, este processo foi 

repetido duas vezes, então o sedimento foi secado em concentrador a vácuo ( Eppendorff)  por 

20 min. a 45° C, o sedimento foi eluído em 50µl de agua Milli Q  por 12 horas a 4° C, e 

congelado a -20° C para posterior análise. 

  

 

4.3.2.3.2 Método Glass Beads  

 

 Este método consiste na extração de DNA usando pérolas de vidro ou Glass Beads 

(SIGMA – ALDRICH), segundo protocolo de Abbaszadegan, Gerba e Rose et  al. (1991).  

Para o uso as Glass Beads foram submetidas ao hidróxido de potássio (1M) por 5 min. e 

depois lavadas com água destilada e mergulhadas em ácido clorídrico (1M) por 5 min., após 

novamente lavadas com água destilada e etanol absoluto por duas vezes durante 5 min. e 

armazenadas em tampão tris-EDTA (Tris 10 mM, EDTA 10mM , pH 7.5) até o seu uso. 

 As amostras não purificadas contendo sedimento com cistos foram suspendidas em 

1mL de solução tampão TEN (Tris-HCl 10 mM, EDTA 10 mM, NaCl 150 mM, pH 8,0), 

sendo adicionadas as Glass Beads. As amostras foram mantidas sob agitação por meio de 

agitador mecânico (vórtex) por 20 min. Após foi adicionado proteinase K e incubado por 60 

min. a 65° C e centrifugado a 10.000 x g por 5 min. O sobrenadante foi transferido para um 

novo microtubo e após o término deste procedimento, os restos celulares e proteínas foram 
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extraídos com fenol/ clorofórmio. O material foi seco e armazenado seguindo o mesmo 

protocolo anterior.  

 

4.3.3 Amplificação da gdh pela Semi-Nested PCR  

  

 Para testar o DNA resultante dos métodos de extração estes foram submetidos à 

amplificação por semi-Nested PCR usando o gene gdh (READ, MONIS, THOMPSON, 

2004). 

 O fragmento da amplificação é de 432 pares de bases sendo usados os primers :  

 Externo GDHeF: TCAACGTYAAYCGYGGYTTCCGT; 

 Interno GDHiF : CAGTACAACTCYGCTGG; 

 Reverso GDHiR: GTTRTCCTTGCACATCTCC. 

 

 A reação de PCR consistiu em 12.5 ᵖmol de cada primer, 300 µM de cada dNTP 

(Desoxinucleotídeos trifosfatados), 1,5 mM de MgCl2, 2,5 unidades de Tth DNA polimerase 

(Promega) e Buffer Tth, o volume final da reação foi de 25 µl, utilizado para primeira reação 

os primers GHDiR e GDHeF com 3 µl de DNA genômico. Para a segunda reação (semi-

nested PCR), foi utilizado 3µl da primeira reação e os primers GHDiR e GDHiF usando 

iguais constituintes da primeira reação.  

 Foi utilizado o termociclador da Biocycler nas seguintes condições de amplificação: 1 

ciclo a 94° C por 2 min. ; 56° C por 1 min.; 72° C por 2 min. Posteriormente mais 55 ciclos de 

94°C por 30 s., 56°C por 20 s.  e 72°C por 45 s. totalizando uma extensão final de 72°C por 7 

min. e 4°C hold.  

 Para visualização da amplificação do DNA foi realizado eletroforese em gel de 

agarose a 2%. 

 

4.3.4 Genotipagem por RFLP 

 

Para realizar a digestão do produto da semi-Nested PCR, foi adicionado ao precipitado 

10% de acetato de sódio 3M e mais 2.5 vezes o volume total de etanol absoluto, deixando 

precipitar overnight. Após este procedimento o material foi centrifugado a 22.000 x g por 30 

min. a 4° C. O sobrenadante descartado e o pellet lavado com etanol 70% por duas vezes e 

centrifugado a 22.000 x g por 5 min. a 4° C. Posteriormente a esta etapa, o pellet foi seco em 
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concentrador a 45° por 10 min. O pellet foi então eluído em 40µl de água miliQ durante 12 

horas a 4° C.  O produto da PCR precipitado foi dividido em alíquotas em dois tubos de 

eppendorff cada um contendo 20µl.  No primeiro microtubo foi adicionado duas unidades da 

enzima Nla IV (New England Biolabs), 2.4µl de tampão e 1,2µl de BSA. No segundo 

eppendorff foi adicionado duas unidades da enzima Rsa I (New England Biolabs) e 2µl de 

tampão. A digestão foi realizada durante 12 horas a 37°C. Posteriormente repetiu-se o passo 

de precipitação e novamente os fragmentos de DNA foram eluídos por 12 horas a 4°C.  Para 

a visualização dos resultados procedeu-se a eletroforese em gel de agarose a 2%. 

Para a análise estatística foi usado o teste χ
2
 pelo programa Software R (R Core Team, 

2012) e procedimento FREQ do pacote estatístico SAS, adotando p≤ 0,05 como nível de 

significância com intervalo de confiança de 95% (IC). Para os testes de diagnósticos 

utilizaram-se os cálculos de sensibilidade, especificidade, valores preditivos (positivo e 

negativo), teste de Kappa e acurácia. 

Os resultados e discussões para todos os procedimentos laboratoriais realizados no 

estudo, bem como informações sobre as populações amostradas estão contidas no capítulo 5 

na qual estão apresentados na forma de artigos. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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RESUMO 

O presente estudo teve por objetivo verificar a ocorrência de G. duodenalis entre crianças da 

cidade de Lages, Santa Catarina. Foram analisadas 91 amostras de fezes de crianças (Grupo I) 

matriculadas no ensino fundamental das Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB) e de 

529 de crianças (Grupo II) cujo material fecal foi provenientes de um laboratório particular da 

cidade. As crianças do Grupo I apresentaram 12,09% de cistos de G. duodenalis pelo método 

de flutuação e 7,69% no método de sedimentação; as do Grupo II, 5,29% e 4,73% nos 

mesmos métodos, respectivamente. A positividade de G. duodenalis para as 620 amostras, 

para os dois métodos de diagnóstico foi de 6,29%. A sensibilidade para o método de flutuação 

em relação ao método de sedimentação foi de 81% e a especificidade foi de 99% com valor 

preditivo positivo (VPP) de 91%, valor preditivo negativo (VPN) de 99%, com concordância 

Kappa= 0,98 e eficácia de 98%. Não houve diferença para infecção parasitária em relação às 

idades e estações do ano para os dois grupos amostrados, porém houve diferença significativa 

através do teste do χ
2
  (p ≤ 0,05)  na qual os meninos do Grupo II apresentaram maior 

probabilidade de infecção.  

 

Palavras Chaves: Giardia duodenalis, crianças, diagnóstico coprológico. 

 

ABSTRACT 

The present study aimed to verify the occurrence of G. duodenalis among children in the city 

of Lages, Santa Catarina. We analyzed 91 samples of faeces of children (Group I) enrolled in 

basic public and 529 children (Group II) whose fecal material was coming from a private 

laboratory. Children in Group I showed 12.09% of cysts of G. duodenalis by flotation and 

7.69% in the sedimentation method, the Group II 5.29% and 4.73% in the same methods, 

respectively. The positivity of G. duodenalis for 620 samples for the two diagnostic methods 

was 6.29%. The sensitivity for the flotation method in relation to sedimentation method was 

81% and specificity was 99% with a positive predictive value (PPV) of 91%, negative 

predictive value (NPV) of 99%, with Kappa = 0, efficacy of 98 and 98%. There was no 

difference in parasite infection in relation to age and seasons for both groups sampled, but 

there was a significant difference by χ2 test (p ≤ 0.05) in which the Group II boys had a 

higher likelihood of infection. 

 

Keywords: Giardia duodenalis, children, coprologic diagnostic. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nos países desenvolvidos a giardíase é referida com uma enfermidade parasitária 

reemergente devido a sua crescente e reconhecida importância em surtos de doenças 

diarreicas em creches e em epidemias transmitidas pelo consumo de água contaminada 

(HUNTER e THOMPSON, 2005).  A giardíase tem sido responsável por quadros de surtos 

de diarréia em creches, decorridos principalmente por mudanças sociais que tem pressionado 

as mulheres a ocupar seu espaço na sociedade em busca de trabalho e desta forma crianças 

cada vez mais cedo têm sido atendidas fora do âmbito familiar como consequências elas estão 

mais precocemente expostas às infecções em decorrente do contato com outras crianças, falta 

de higiene nos ambientes e a suscetibilidade imunológica mais baixa (THOMPSON, 

HOPKINS e HOMAN, 2000). Em virtude destas razões, as prevalências da infecção por 

Giardia duodenalis (G. duodenalis) em humanos são registradas principalmente em 

ambientes escolares, creches ou locais com maiores aglomerações de indivíduos. 

 Crianças em idade escolar constituem o grupo com maior vulnerabilidade e exposição 

a parasitoses, por isso a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece sua prioridade nos 

programas de controle das endemias (PALMEIRA et al., 2010) 

 No Brasil a prevalência da infecção por G. duodenalisé variável principalmente 

baseada nas condições climáticas, sócio-econômicas que os estados brasileiros se encontram; 

além disso, em estudos para estimar a prevalência leva-se em conta à estratificação da 

população amostrada, como idade, ambiente (creches, escolas, residências, laboratórios), bem 

como presença ou ausência de sintomas e técnicas empregadas para o diagnóstico.  

  O diagnóstico seguro e eficiente de um processo parasitológico é dado pela 

demonstração da presença do parasito ou de seus produtos no organismo do hospedeiro. 

Entretanto, nem sempre é possível ou fácil de comprovar a existência do parasitismo 

(UECKER et al., 2007). 

 O trabalho teve por objetivo verificar a ocorrência de G. duodenalis em crianças na 

cidade de Lages, Santa Catarina. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 No primeiro grupo amostral (Grupo I) foram coletadas fezes de crianças matriculadas 

da primeira a quinta séries do ensino fundamental de Escolas Municipais de Ensino Básico 

(EMEB) do município da Lages. Após aprovação dos pais e responsáveis, as visitas às 

residências ocorreram semanalmente, as coletas de amostras fecais foram realizadas de julho 

de 2010 a dezembro de 2011. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 

em Seres Humanos da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) com número 005-

09.   

 O segundo grupo amostral (Grupo II) foi composto por material fecal de crianças 

submetidas a exames parasitológicos em um laboratório particular da cidade. As amostras 

foram provenientes do descarte do laboratório, sendo recolhidas duas vezes por semana, 

procedimento que ocorreu durante os meses de setembro de 2011 a janeiro de 2012. 

 Dados relacionados à determinação da idade das crianças foram obtidos em visitas às 

residências e das amostras provenientes do laboratório através de dados coletados nas fichas 

dos prontuários, utilizando os números de protocolo, bem como as informações sobre as 

séries e bairros que as mesmas residiam. Estas informações foram mantidas sob total sigilo, 

buscando não saber informações complementares dos pacientes.  

 As amostras foram mantidas refrigeradas em temperatura de 4
o 

C sem uso de 

conservantes, com prazo máximo de 48 horas até a realização das técnicas dentro dos métodos 

coproparasitológicos. Os exames fecais foram realizados no Laboratório de Parasitologia e 

Zoologia da UNIPLAC durante julho de 2010 a janeiro de 2012.  

 Os exames foram realizados através da técnica de Faust e cols. (1938) dentro do 

método de flutuação e pela técnica de Lutz (1919), Hoffman, Pons e Janer (1934) no método 

de sedimentação. O diagnóstico das estruturas do protozoário foi feita através da visualização 

em microscopia óptica (Nykon) nos aumentos de 100 vezes e 400 para confirmação. 

 Para a análise estatística foi usado o teste χ
2
 pelo programa Software R (R Core Team, 

2012) e procedimento FREQ do pacote estatístico SAS, adotando p≤ 0,05 como nível de 

significância com intervalo de confiança de 95% (IC). Para os testes de diagnósticos 

utilizaram-se os cálculos de sensibilidade, especificidade, valores preditivos (positivo e 

negativo), teste de Kappa e acurácia. 
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 A interpretação do Kappa (Landis e Koch, 1977), seguiu-se a os valores em relação à 

concordância: K < 0,00 (concordância ruim); 0,00 – 0,21 (fraca); 0,21- 0,41 (sofrível); 0,41 – 

0,61 (regular); 0,61 – 0,81 (boa); 0,81 – 1,0 (ótima) e aplicou-se a concordância Kappa entre 

os métodos de flutuação e sedimentação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram analisadas 91 amostras fecais de crianças em idades escolares (Grupo I) através 

de visitações residenciais e 529 de crianças através de amostras provenientes de um 

laboratório particular (Grupo II) pelos métodos de flutuação e sedimentação. Crianças do 

grupo I apresentaram 12,09% (11/91) de amostras postivas para cistos de G. duodenalis pelo 

método de flutuação e 7,69% (7/91) na sedimentação. Para as crianças do grupo II, cistos do  

protozoário foram diagnosticado em 4,91% (26/529) e 4,73% (25/529) nos mesmos métodos, 

respectivamente. 

 Para o total de 620 amostras fecais de crianças (Grupo I e Grupo II) para os dois 

métodos de diagnóstico, a positividade de G. duodenalis foi de 6,29% (39/620).  Estes 

resultados foram muito inferiores aos registrados em crianças matriculadas em escolas do 

município de Araraquara (SP) com 11,1% (Capuano et al., 2003); 30,5% em amostras fecais 

de crianças provenientes de uma escola localizada em um assentamento de sem terras em 

Campo Florido (MG) e Ferreira et al. (2003); Tashima e Simões (2004) em Presidente 

Prudente (SP), detectou 9,2%  em fezes de crianças de zero a 12 anos; Mascarini e Donalísio 

(2006) em estudos transversais realizados em 2002 e 2003 com crianças em creches 

municipais de Botucatu (SP) detectaram prevalência de 23,7% em 2002 e 21,4% 

respectivamente; Pezzi e Tavares (2007) diagnosticaram em 13,19% em crianças atendidas 

pelo ENCA (Entidade de Assistência à Criança e Adolescente) de Caxias do Sul (RS); Pittner 

et al. (2007) avaliaram a prevalência de enteroparasitoses em escolares de Guarapuava (PR), 

G. duodenalis foi que apresentou maior positividade entre os parasitos com 50,73%; Fonseca 

e Silveira (2009), diagnosticaram em 56,5% em amostras fecais de crianças com origem do 

Laboratório Central de Anápolis (GO); Silva e Silva (2010) diagnosticaram 32% de G. 

duodenalis em amostras fecais de crianças entre zero a seis anos de idade em seis CEIMs de 

Patos de Minas (MG).  

 Os resultados obtidos neste trabalho se aproximam dos encontrados por Carvalho et 

al. (2006) que foi de 7% em crianças em Botucatu (SP); Carvalho et al. (2007) de 4,7% em 
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crianças internadas em um hospital pediátrico no Rio de Janeiro (RJ) e Miné e Rosa (2008) 

que diagnosticaram 6,7% em amostras fecais examinadas de crianças de Araraquara (SP). 

 Em Santa Catarina, Schnack et al. 2003 diagnosticaram em crianças de zero a cinco 

anos cistos de G. duodenalis em 4,3% na cidade de Criciúma; 18 % em crianças de um Centro 

de Educação Infantil de Blumenau (Andrade et al., 2008); 13,8% em crianças de uma escola 

municipal de Florianópolis (Kunz et al., 2008); 15,9%, 15,2% e 8,3% em crianças em idades 

escolares em Concórdia nos anos de 2000, 2001 e 2002 respectivamente (MARQUES, 

BANDEIRA e QUADROS, 2008). Em relação à cidade de Lages, Quadros et al. (2004) 

diagnosticaram 14 % em crianças de seis CEIMs com idades entre dois a seis anos; Arruda et 

al. (2008) 27%  em crianças entre um a 12 anos de idade e Almeida et al. (2010) em crianças 

atendidas pela Estratégia da Saúde da Família (ESF) de seis bairros periféricos, cistos de G. 

duodenalis  foram diagnosticadas em 20% das amostras fecais. Esta redução para G. 

duodenalis pode estar relacionada à coleta de uma única amostra de fezes que pode detectar 

cerca de 70% de positividade parasitária, aumentando para 85% quando três amostras 

distintas são analisadas conforme indicam Motta e Silva (2002); porém para este estudo seria 

inviável a adoção desta metodologia, visto a dificuldade de obtenção das amostras tanto nas 

crianças do Grupo I quanto no Grupo II; também esta redução pode estar relacionada à 

melhoria da qualidade de vida da população bem como a implantação do sistema de 

tratamento de esgoto na cidade no ano de 2010 (LAGES, 2012).  

 A sensibilidade para o método de flutuação em comparação com o método de 

sedimentação foi de 81%; especificidade de 99% com valor preditivo positivo (VPP) de 91%; 

valor preditivo negativo (VPN) de 99%; com concordância Kappa= 0,98 e Acurácia de 98% 

como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1.   Sensibilidade (S), especificidade (E), valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN), 

concordância Kappa e eficácia do Método de Flutuação utilizando como referência o método de Sedimentação 

em 620 amostras fecais de crianças da cidade de Lags, SC. 

Resultado 

Sedimentação 

Resultado Flutuação Total 

Positivo Negativo 

Positivo 29 03 32 

Negativo 07 581 588 

Total 36 584 620 

S= 81%; E= 99%; VPP=91%; VPN=99%; Concordância Kappa= 0,98; Eficácia= 98%. 
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 Neste trabalho a técnica de Faust e cols. (método de flutuação) foi utilizada como 

técnica padrão no diagnóstico de G. duodenalis  (Machado et al. (2001); Guimarães e Sogayar 

(2002); Vidal e Catapani (2005); Quadros et al. (2004); Garcia, Simões, e Alvarenga (2006); 

Souza, Lucca e Anibal (2006); Tashima et al. (2009); Bica, Dillenburg e Tasca (2011); 

Cantos, Galvão e Linécio (2011)). Os autores colocam que a técnica de Faust e cols. é 

utilizada para estudos de prevalências e também para screeening em preparações de técnicas 

moleculares.   

 Em relação à sensibilidade o método somente conseguiu detectar 81% de indivíduos 

com G. duodenalis; mas apresentou boa especificidade, desta forma o método consegue 

identificar os indivíduos negativos para a infecção parasitária; com nível de concordância 

(Kappa = 0,98), considerado ótima para o teste, estando dentro dos valores de referência entre 

0,81 – 1,0.  

 Bica, Dillenburg e Tasca (2011), realizaram estudo para comparar dois métodos 

(centrífugo-flutuação e sedimentação espontânea) utilizados para o diagnóstico de Giardia, 

evidenciou superioridade para  o método de flutuação, o que está de acordo com escassos 

relatos da literatura incluindo a parasitologia veterinária. Esta superioridade se deve às 

características intrínsecas da técnica que permite maior concentração do protozoário, bem 

como uma melhor visualização uma das estruturas parasitárias e menor quantidade de detritos. 

 De Carli (2008), menciona que a sedimentação espontânea, representada pela técnica 

de Lutz (1919), Hoffman, Pons e Janer (1934) por usar maior quantidade de fezes permite um 

diagnóstico satisfatório e seguro mesmo em quantidades baixas das estruturas parasitárias. Por 

empregar material de baixo custo, a técnica tem sido utilizada nos estudos epidemiológicos 

(ALVES et al., 2003; FERREIRA et al., 2003).  

 Em relação à origem das amostras fecais (crianças do Grupo I ou do Grupo II) houve 

diferença significativa pelo χ
2
 com p ≤ 0,05 para amostras provenientes do Grupo II Neste 

estudo não foi possível justificar esta diferença pela falta de conhecimento do modo de vida  

destas crianças amostradas no Grupo II. 

 Das 91 amostras de fezes de crianças do Grupo I, 52,75% (48/91) foram provenientes 

de meninas e 47,25% (43/91) de meninos; para crianças do Grupo II 54,06% (286/529) eram 

meninas e 45,94% (243/529) de meninos. Em relação à faixa etária, o Grupo I apresentou 

predomínio de crianças (33,26%) na faixa etária entre 7 – 8 anos e o Grupo II (38,37) entre 9 -

10 anos, conforme mostra a Tabela 2.  
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Tabela 2. Sexo e idades das crianças do Grupo I e Grupo II. 

Classes EXAMES COPROPARASITOLÓGICOS 

              Crianças Grupo I                                                           Crianças Grupo II  

               Feminino                  Masculino                         Feminino                 Masculino  

Etárias 

 

+ (n amostras) + (n amostras)  + (n amostras) + (n amostras) 

5 – 6 anos  02 (12)  02 (10)   02 (74)  04 (70) 

7- 8 anos  04 (16)  01 (17)   03 (78)  09 (71) 

9 -10 anos  01 (16)  01 (15)   04 (111)     03 (92) 

 >10 anos  00 (04)  00 (01)    01 (23)     02 (10) 

TOTAL  07 (48)  04 (43)   10 (286)  18 (243) 

 

 Quando analisados em conjunto sexo e idades (Grupo I e Grupo II) não houve 

diferença significativa para o diagnóstico de G. duodenalis através do teste do χ
2
 com nível de 

significância de p ≥ 0,05; porém nas análises dos grupos em separado, nas crianças do Grupo 

II houve  diferença (p ≤ 0,05) em relação ao sexo, onde os meninos apresentaram maior 

probabilidade de infecção. Este resultado para o sexo masculino concorda com Bica, 

Dillenburg e Tasca (2011), na qual detectaram 17% de Giardia nos homens e 6% nas 

mulheres.  

 Em relação às séries escolares do ensino fundamental, nas crianças do Grupo I, 

31,87% (29/91) eram da primeira série; 20,88% (19/91) da segunda; 20,88% tanto na terceira 

quanto na quarta série (14/91), respectivamente e 16,48% (15/91) para quinta série. Não 

houve diferença significativa (p ≥ 0,05) para crianças matriculadas nas diferentes séries do 

ensino fundamental municipal de Lages (SC). Estes dados estão de acordo com as análises em 

relação às idades das crianças do Grupo I que também não houve diferenças estatísticas, isso 

se deve ao fato que a série escolar do ensino fundamental mantém uma hegemonia em relação 

à faixa etária.  

  

 Em relação ao comportamento da infeção para o período do ano, foram analisadas as 

coletas das amostras em relação às estações do ano (inverno, primavera e verão), não havendo 

diferença para o diagnóstico de G. duodenalis, entretanto Garcia, Simões e Alvarenga (2006) 

encontraram maior positividade para giardíase no período do verão, analisando 200 amostras 

fecais de crianças em Araraquara (SP). 

 Diagnósticos que ofereçam bons parâmetros de sensibilidade, especificidade, baixo 

custo, rapidez e reprodutibilidade são uma necessidade, principalmente para a região norte do 
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Brasil, onde as condições socioeconômicas favorecem elevados índices de parasitoses 

intestinais (Brito e Bastos, 2006); ainda para Machado et al. (2001), na rotina laboratorial 

envolvendo enteroparasitoses se faz necessário fora o menor custo para os métodos de 

diagnósticos, também que eles sejam também capazes de detectar diversos parasitos 

enteropatogênicos (MACHADO et al.,2001). 

 

CONCLUSÕES 

 O método de flutuação apresentou excelente especificidade e ótimo nível de 

concordância para os métodos analisados, porém a sensibilidade do método de flutuação foi 

baixa para o padrão de diagnóstico seguro e eficaz. Não houve diferença para infecção 

parasitária em relação às idades e estações do ano para os dois grupos, porém os meninos do 

Grupo II presentaram maior probabilidade de infecção. Métodos de diagnósticos com bons 

parâmetros de sensibilidade, especificidade aliados a baixo custo e rapidez para são 

importantes para que sejam adotadas medidas curativas ou profiláticas para a giardíase. 
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RESUMO 

O presente estudo teve por objetivo verificar a ocorrência de Giardia duodenalis entre duas 

populações caninas, cães domiciliados e cães apreendidos pelo Centro de Controle de 

Zoonoses (CCZ) da cidade de Lages, Santa Catarina. Foram analisadas 108 amostras fecais de 

cães domiciliados e 357 de cães do CCZ. Cães domiciliados apresentaram 9,26% (10/108) de 

cistos de G. duodenalis pelo método de flutuação e 6,48% (7/108) para a sedimentação, já os 

cães do CCZ, o protozoário foi diagnosticado em 5,32% (19/357) e 4,76% (17/375) para os 

mesmos métodos, respectivamente. O método de flutuação embora tenha sido específico 

(97%), apresentou baixa sensibilidade (36%) em relação ao método de sedimentação. A 

relação entre idades, associação com infecções parasitárias com outros parasitos 

gastrintestinais não mostrou diferença para a infecção por Giardia. Os cães machos 

apreendidos pelo CCZ apresentaram maiores posibilidades de infecção em relação às fêmeas. 

As estações do inverno e verão apresentaram relação significativa para o protozoário, porém 

estes resultados podem ser meramente ser ao acaso. Os cães domiciliados estão expostos às 

mesmas condições de risco de infecção que os outros cães.  

 

Palavras Chaves: Giardia duodenalis, cães domiciliados, Centro de Controle de Zoonoses, 

diagnóstico 

 

ABSTRACT 

The present study aimed to verify the occurrence of Giardia duodenalis between two canine 

populations, pet dogs and dogs seized by Center for Control of Zoonoses (CCZ) of the city of 

Lages, Santa Catarina. We analyzed 108 faecal samples from pet dogs and 357 dogs of the 

CCZ. Canine showed 9.26% (10/108) of cysts of G. duodenalis by flotation and 6.48% 

(7/108) to sedimentation because dogs CCZ, the protozoan was diagnosed in 5.32% (19/357) 

and 4.76% (17/375) for the same methods respectively. The flotation although it was specific 

(97%) showed low sensitivity (36%) compared to the sedimentation method. The relationship 

between age, association with other parasitic infections with gastrointestinal parasites showed 

no difference for Giardia infection. Male dogs seized by CCZ had higher chances of infection 

compared to females. The seasons of winter and summer showed a significant relationship to 

the protozoan, but these could be randomized. The pet dogs are exposed to the same 

conditions of infection risk to other dogs. 
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INTRODUÇÃO 

 Os parasitos intestinais, protozoários e helmintos são agentes enteropatogênicos 

importantes principalmente para animais domésticos, alguns desses parasitos são responsáveis 

por importantes zoonoses, infecções emergentes e reemergentes como giardíase e 

criptosporidiose (MARTINEZ-MORENO et al.; 2007). 

 Giardia duodenalis tem sido referido como o protozoário entérico mais comum entre 

cães e gatos, porém a prevalência é subestimada devido à baixa sensibilidade dos métodos de 

diagnósticos utilizados na rotina laboratorial (McGLADE et al., 2003).   

 A giardíase raramente está associada com manifestações clínicas, a ocorrência de 

sintomas acontece com maior frequência em animais jovens e/ou mantidos em ambientes que 

desencadeiam situações de stress. Animais assintomáticos são importantes fontes de infecção 

para novos animais a serem introduzidos em ambientes fechados, por isso a necessidade de 

tratar os animais independentes de sintomas (ROBERTSON et al., 2000; ELIGIO-GARCIA, 

CORTÉS-CAMPOS e JIMÉNEZ-CARDOSO, 2008).   

 A importância da giardíase em cães é controversa, uma vez que muitos animais são 

assintomáticos e a infecção apresenta uma prevalência bastante variável que depende do 

método de diagnóstico empregado, tipo de população estudada, suscetibilidade individual, 

contaminação de água, alimentos e fezes de animais ou de pessoas infectadas 

(KIRKPATRICK e FARREL, 1984; MARCEL et al., 1994). 

 A presença da infecção parasitária é principalmente relatada em animais errantes, 

canis e abrigados como em Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), lojas de animais, pets ou 

cães domiciliados, principalmente em condições de superpopulação e de animais 

imunocomprometidos (BARR, BOWMAN e ERB, 1992; KIRKPATRICK, 2007).   

 Os animais de companhia, principalmente cães podem ser infectados por genótipos 

potencialmente importantes para os seres humanos, ainda os cistos podem sobreviver por 

longos períodos especialmente em ambientes úmidos e frescos (Rinaldi et al., 2008), desta 

forma importante medidas profiláticas devem ser preconizadas para pessoas que trabalham em 

ambientes com cães. 

 Os exames coproparasitológicos ainda são o padrão ouro para o diagnóstico de G. 

duodenalis, apesar do aumento de técnicas alternativas dentro da imunologia e biologia 

molecular (BICA, DILLENBURG e TASCA, 2011).  
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 Os métodos empregados para a identificação e diagnóstico são realizados em 

comparação ao exame direto a fresco das fezes, procedimento muito realizado, sobretudo em 

clinicas veterinárias. Em função da excreção muito baixa ou intermitente de muitos parasitos 

é de pouca confiabilidade e não deve ser empregada como diagnóstico conclusivo. 

 O trabalho teve por objetivo verificar a ocorrência de G. duodenalis entre duas 

populações caninas (cães domiciliados e cães apreendidos pelo CCZ) da cidade de Lages, 

Santa Catarina. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

   

 Amostras fecais de cães domiciliados foram coletadas em residências através de 

visitações em oito bairros (São Miguel, Santa Helena, Santa Catarina, Sagrado Coração de 

Jesus, Guarujá, Caroba, Habitação e Centenário) (Figura 1), estas visitações foram realizadas 

durante os meses de julho de 2010 a dezembro de 2011. Já as amostras fecais de cães 

provenientes de ambientes não domiciliados, foram recolhidas no Centro de Controle de 

Zoonoses (CCZ) no período de junho de 2011 a janeiro de 2012. O trabalho foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Experimentação Animal do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) 

da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) protocolo 1.34/2011.  
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Figura 1 . Localização dos oito bairros amostrados para coleta de amostras fecais de cães domiciliados da cidade 

de Lages, SC. 

 

 O procedimento de coletas fecais nos cães domiciliados foi realizado pelos próprios 

proprietários, para os cães do CCZ foi feita diretamente do reto com uso de luvas de 

procedimentos, duas vezes por semana. 

  As amostras foram mantidas refrigeradas em temperatura de 4
o 

C sem uso de 

conservantes, com prazo máximo de 48 horas até a realização das técnicas dentro dos métodos 

coproparasitológicos. Os exames fecais foram realizados no Laboratório de Parasitologia e 

Zoologia da UNIPLAC durante julho de 2010 a janeiro de 2012.  

 Os exames coproparasitológicos foram realizados pela técnica de Lutz (1919), 

Hoffman, Pons e Janer (1934) no método de sedimentação e técnica de Faust e cols. (1938) 

dentro do método de centrífugo-flutuação. O diagnóstico das estruturas do protozoário foi 

feita através da visualização em microscopia óptica (Nykon) nos aumentos de 100 vezes e 400 

para confirmação. 

 A determinação da faixa etária estimada dos animais do CCZ foi realizada pela análise 

da arcada dentária, considerando jovens animais até seis meses de idade e adultos acima desta 

faixa etária, seguindo critério segundo DYCE et al., (1997). Para os bairros de procedência 

dos animais apreendidos no CCZ foram analisadas as fichas dos animais. 
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 A cidade de Lages é composta por 65 bairros (PML, 2012), para analisar os dados dos 

diferentes bairros, a cidade foi dividida em regiões para o melhor entendimento dos 

resultados: 1- região central; 2- região centro-oeste; 3 – região nordeste; 4 – região norte; 5 – 

região oeste; 6 – região sudeste e 7 – região sul. 

 Para a análise estatística foi usado o teste χ
2
 pelo programa Software R (R Core Team, 

2012) e procedimento FREQ do pacote estatístico SAS, adotando p≤ 0,05 como nível de 

significância com intervalo de confiança de 95% (IC). Para os testes de diagnósticos 

utilizaram-se os cálculos de sensibilidade, especificidade, valores preditivos (positivo e 

negativo), teste de Kappa e acurácia. 

 A interpretação do Kappa (Landis e Koch, 1977), seguiu-se a os valores em relação à 

concordância: K < 0,00 (concordância ruim); 0,00 – 0,21 (fraca); 0,21- 0,41 (sofrível); 0,41 – 

0,61 (regular); 0,61 – 0,81 (boa); 0,81 – 1,0 (ótima) aplicou-se a concordância Kappa entre os 

métodos de flutuação e sedimentação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram analisadas 108 amostras fecais de cães domiciliados e 357 de cães apreendidos 

pelo CCZ pelos métodos de flutuação e sedimentação. Cães domiciliados apresentaram 9,26% 

(10/108) de cistos de G. duodenalis pelo método de flutuação e 6,48% (7/108) para a 

sedimentação. Com relação aos cães do CZZ, o protozoário foi diagnosticado em 5,32% 

(19/357) e 4,76% (17/357), nos mesmos métodos respectivamente. Para o total de 465 

amostras fecais de cães para os dois métodos de diagnósticos, a positividade de G. duodenalis 

foi de 8, 39% (39/465). Todos os animais eram sem raças definidas (SRD). 

 A positividade para cistos G. duodenalis nas amostras fecais foram muito próximas 

nos cães do CCZ, e para o método de sedimentação em ambos os grupos de cães, porém 

abaixo dos diagnósticos descritos por Mundim et al. (2003) de 41% em cães provenientes de 

canis de Uberlândia (MG); Beck et al. (2005), 40,96%  para cães de canil e 27,11% para cães 

de rua em Canoas (RS); Faciulli et al. (2005), 62,55% em cães domiciliados em Botucatu 

(SP); Labruna et al.(2006) de 84,4% para cães de rua de Monte Negro (RO); Santos e Castro 

(2006) com 40,76% em cães domiciliados em Guarulhos (SP); Silva et al. (2008) de 40,3% 

em cães provenientes de instituições privadas e canis em Santa Maria (RS) e Silva et al. 

(2010) de 20% em cães domiciliados também no Rio de Janeiro (RJ). 
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 Os resultados, porém foram superiores aos encontrados por Alves, Gomes e Silva 

(2005) em Goiânia (GO) de zero e 1,6% em cães domiciliados e de rua respectivamente; 

Brener et al. (2005) de 1,9% em cães domiciliados no Rio de Janeiro e Niterói (RJ). Este 

estudo teve resultados para G. duodenalis mais compatíveis aos encontrados por Brinker, 

Teixeira e Araújo (2009) de 5,2% em cães domiciliados de Caxias do Sul (RS); já em relação 

a outros trabalhos realizados em cães na cidade de Lages, observou-se que houve uma drástica 

redução para o diagnóstico do protozoário; Arruda et al. (2008) e Almeida et al. (2010) 

detectaram 20% e 18 % respectivamente em cães domiciliados. 

 A sensibilidade para o método de flutuação em relação ao método de sedimentação foi 

de 36%; especificidade de 97% com valor preditivo positivo (VPP) de 48%; valor preditivo 

negativo (VPN) de 96%; com concordância Kappa= 0,94 e acurácia de 94% (Tabela 2). 

Tabela 1.  Sensibilidade (S), especificidade (E), valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN), 

concordância Kappa e acurácia do Método de Flutuação em relação ao Método de sedimentação em 465 

amostras fecais de cães de Lages, SC. 

Resultado 

Sedimentação 

Resultado Flutuação Total 

Positivo Negativo 

Positivo 10 11 21 

Negativo 18 426 444 

Total 28 437 465 

S= 36%; E= 97%; VPP= 48%; VPN=96%; Concordância Kappa= 0,94; Acurácia= 94%. 

 

 Neste trabalho o método de flutuação representada pela técnica de Faust e cols. foi 

utilizado como técnica padrão no diagnóstico de G. duodenalis, visto que a técnica de 

centrífugo-flutuação é a de escolha na detecção de cistos e/ou trofozoítos de G. duodenalis, 

conforme recomendam Bartmann e Araújo (2004); Souza- Dantas et al. (2007); Thompson, 

Palmer e O’Handley (2008). 

 Os resultados mostraram nível de concordância entre os testes considerada ótima 

(Kappa = 0,94); porém o método de flutuação foi pouco sensível, porém em relação à 

especificidade foi alta, isso revela que o método consegue diagnosticar os cães negativos 

dentro de uma população, porém apresenta pouca capacidade de detectar os animais com 

giardíase.  

 A baixa sensibilidade encontrada no trabalho pode ter sido devido a coleta de amostras 

simples, visto a dificilidade no estudo de conseguir amostras pareadas. Em relação a este fato, 
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Anderson et al. (2004), citam que a sensibilidade de um teste parasitológico de uma amostra 

em cães é cerca de 70% devido à eliminanção intermitente dos cistos e quando realizada três 

amostras com dois a três dias de intervalo a sensibilidade do diagnóstico aumenta para 96%. 

 Sobre a questão da consistência fecal Clerebout et al. (2009); Llanos et al. (2010), 

citam que G. duodenalis é mais comum ser diagnosticada em fezes diarreicas; Itoh et al. 

(2001) no Japão, em 1035 amostras fecais de cães, diagnosticaram o protozoário em 26,4% 

em fezes pastosas; 10% em fezes normais e 13,7% em fezes diarreicas; Santos et al. (2007) 

não observaram esta relação, cistos de Giardia estavam presente em  6,7%% (10/150) em 

amostras fecais de cães com diarreia e 6% (3/50) em amostras na ausência deste sinal clínico. 

Neste estudo não se pode comprovar a relação de diarreia com positividade para Giardia, uma 

vez que todas as amostras analisadas apresentavam consistência fecal formada ou pastosa. 

  Das 108 amostras fecais de cães domiciliados 54,63% (59/108) foram provenientes de 

cães machos e 45,37 % (49/108) de fêmeas; já para cães apreendidos pelo CCZ, 47,62% 

(170/357) eram machos e 52,38 % (187/357) fêmeas. Em relação à faixa etária os animais 

com idade superior a 12 meses foram os mais amostrados tanto para cães domiciliados com 

57,41% (62/108) como para cães apreendidos pelo CCZ com 78,99% (282/357), conforme 

mostra a Tabela 2.  

 

Tabela 2. Idades e sexo dos cães domiciliados e cães apreendidos pelo CCZ na cidade de Lages, SC. 

       EXAMES COPROPARASITOLÓGICOS 

Classes Cães Domiciliados   Cães CCZ 

Etárias 

(meses) 

          Feminino 

      + (n amostras) 

               Masculino 

         + (n amostras) 

           Feminino 

       + (n amostras) 

          Masculino 

    + (n amostras) 

3 – 6   01 (06)  02 (05)   00 (06)  00 (03) 

7 - 12  01 (15)  01 (13)   02 (31)  05 (22) 

  >12   02 (25)  03 (37)   07 (140)            14 (142) 

NI  00 (03)  00 (04)   01 (10)  00 (01) 

Total  04 (49)  06 (59)   10 (187)  19 (170) 

 

 Amostras fecais de cães machos obtiveram positividade para G. duodenalis de 10,17% 

e 11,18% para cães domiciliados e do CCZ respectivamente; enquanto as fêmeas 8,16% e 

10,17% segundo mesmo critério. Neste estudo não houve diferença significativa para o 

diagnóstico de G. duodenalis em relação ao sexo e idades dos animais domiciliados, 

corroborando com os resultados de Huber et al. (2005); Papazahariadouet el al. (2007); 
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Katagiri e Oliveira-Sequeira (2008); porém houve diferença através do teste do χ
2
 com nível 

de significância de p ≤ 0,05 para os cães machos provenientes do CCZ.  

 Embora a infecção seja mais comum em animais com menos de um ano de idade (Leib 

e Zajac, 1999) concordando com resultados de Bartmann et al. (2004) com 45,85% em cães 

de Porto Alegre (RS); Funada et al. (2007), 63, 1% em São Paulo (SP) e Arruda et al. (2008) 

com 80% em Lages (SC); Silva et al. (2008) detectaram o parasito em 61,4% dos animais 

adultos. Para os autores, este diagnóstico em cães adultos pode ser explicado pela origem das 

amostras, já que os cães eram provenientes de canis e pode ter ocorrido falta ou falha de 

higienização destes ambientes e os cistos são resistentes, assim os cães adultos passaram mais 

tempo nestes locais em relação aos animais jovens aumentando o risco de infecção.  

 Embora as populações neste estudo fossem distintas em relação às condições 

sanitárias, uma vez que os canis proporcionam maiores situações estressante devido o 

confinamento dos animais, aliada a elevada densidade populacional, falta de quarentena para 

os animais apreendidos, compartindo mesmo recinto com os demais cães e proporcionando 

risco de infecção. Ainda considerando as condições do piso dos canis que podem 

proporcionar a sobrevivência dos cistos do protozoário, como a umidade, proteção da 

radiação solar, rachaduras entre outros fatores que interferem na higienização esperavam-se 

que a infecção por G. duodenalis fosse mais elevada nos animais do CCZ. Nos entanto o 

trabalho mostrou que embora mesmo sem diferença estatística entre as populações, os cães 

domiciliados apresentaram prevalência maior para o protozoário (9,26%) que os não 

domiciliados (8,12%).  

 No trabalho mesmo não havendo esta diferença estatística, alguns autores verificaram 

que os cães submetidos a regimes confinados apresentam maior suscetibilidade ao parasito 

como citam Palmer et al. (2008), na qual afirmam que a contaminação ambiental além dos 

efeitos imunossupressivos desencadeados por situações  estressantes são as maiores causas de 

altas prevalências de G. duodenalis em animais confinados. Papini et al. (2005), também 

relatam que as infecções de Giardia ocorrem mais frequentemente em canis ou 

estabelecimentos de criação intensiva do que em cães mantidos individualmente como 

animais de estimação, esta afirmação corrobora com Meirelles, Montiani-Ferreira e Thomaz-

Soccol (2008) em que animais abrigados apresentaram infectados com 24% de G. duodenalis 

em relação a 9% em cães domiciliados.    

 O resultado da presença de G. duodenalis muito próximas entre cães domiciliados e 

cães do CCZ em nosso estudo pode ser explicado pelo fato que os animais embora sejam 

considerados domiciliados, residem fora dos ambientes residenciais como pátios ou jardins 
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(Figura 2 a e b) e acabam sofrendo também com situações estressante como frio, muitas vezes 

privações alimentares, falta de atendimento médico veterinário bem como tendo acesso a 

outros animais na rua e a água contaminada o que por consequência, pode elevar a 

prevalência do parasito nessa população. 

 

a 

 

b 

Figura 2 . a e b - Condições de vida dos cães domiciliados nos bairros de Lages, SC (WEISS, 2011). 

 

 Dos 65 bairros que a cidade de Lages apresenta, no estudo as amostras fecais foram 

provenientes de cães apreendidos em 62 bairros, o que equivale a 95,38% (Figura 3). 



124 
 

 

 

 

Figura 3 . Localização das regiões (bairros) de apreensão dos cães pelo CCZ na cidade de Lages, SC. 
 

 Embora as regiões 7 e 2 (Figura 3) tenham apresentado 11,76% e 10,42% para G. 

duodenalis, não houve diferença significativa para esta relação (Tabela 3).  
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Tabela 3. Resultados para G. duodenalis em relação aos bairros da cidade de Lages, SC. 

Exames 

Coproparasitológicos 

REGIÕES 

    1           2           3           4            5           6           7         Total 

Positivo 00 05 08 02 00 05 09 29 

Negativo 60 48 80 31 06 64 68 357 

 

 A ocorrência de G. duodenalis em relação à estação do ano somente foi registrada para 

cães provenientes do CCZ (Tabela 4). Durante a estação do inverno cistos de G. duodenalis 

foram diagnosticados em 14,47% (11/76) dos cães e durante o verão 11,11% (14/204) 

mostrando uma diferença significativa tanto para o inverno, como também citam Silva et al. 

(2007) que registraram esta estação como importante no risco da infecção pelo parasito; como 

também no estudo em Lages a estação do verão também teve significância para o protozoário, 

onde Lal et al. (2012), apontaram que nos Estado Unidos e Canadá a giardíase apresentou um 

aumento no verão, detectados nos meses de julho a setembro . Estes resultados no estudo em 

Lages podem ser meramente ao acaso, uma vez que podem não retratar a verdadeiro risco de 

infecção, já que o parasito parece ter muito mais relação com fatores ambientais que 

climáticos.  

Tabela 3. Prevalência de G. duodenalis em cães apreendidos pelo CCZ em relação às estações do ano. 

Estação do Ano P N T p  

Primavera 00 41 41 0.0352  

Verão 14 190 204   

Outono 04 32 36   

Inverno 11 65 76   

TOTAL 29 328 357   

 

 Para Naumova et al. (2007), alterações ecológicas  como mudanças climáticas podem 

influenciar o aparecimento e proliferação de doenças parasitárias, incluindo a criptosporidiose 

e giardíase. Lal et al. (2012) citam que a giardíase é menos sazonal em relação a 

criptosporidiose, embora se observe um aumento da infecção no início do outono em alguns 

países.  

 Thompson, Palmer e O’Handley (2008), comentam que os cistos de Giardia são muito 

resistentes a fatores ambientais, podendo sobreviver infectantes por meses em áreas frias e em 

lugares abrigados como ocorre em centros que abrigam animais; os cistos podem sobreviver 
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por mais de 12 meses em água a 8 °C e cerca de um mês a 21°C, no entanto, eles são 

sensíveis à dessecação, luz solar e congelamento (PAHO, 2003). Em decorrência das limpezas 

diárias (2x/dia) com água realizada nas baias dos animais no CCZ, pode ter ocorrido elevada 

umidade aliada com baixa temperatura o que pode explicar esta diferença significativa para 

estação do inverno para infecção de G. duodenalis nos animais. Este resultado, porém não 

esta de acordo com Ponce-Macotela, Peralta-Abarca e Martínez-Gordillo (2005) que relatam 

não haver diferença entre as estações de inverno e verão, na qual para os autores ocorrem os 

mesmos níveis de transmissão para cães. 

 A infecção de G. duodenalis com outros parasitos foi observada com Ancylostoma 

spp. e menor relação com Toxocara spp., principalmente para animais do CCZ, embora esta 

associação tenha sido baixa no número total de animais analisados, não apresentando 

resultados significativos. Esta associação também foi observada por VASCONCELLOS, 

BARROS e OLIVEIRA (2006). 

 Em relação ao risco que um cão não domiciliado pode oferecer as crianças foi 

calculado em relação aos cães domiciliados e verificou-se que não existe significância com p≥ 

0,05.  

   

CONCLUSÃO 

  

 Para o diagnóstico de G. duodenalis, o método de flutuação embora tenha sido 

específico, apresentou baixa sensibilidade em relação ao método de sedimentação, esta baixa 

sensibilidade pode ter sido em decorrência da falta de amostras pareadas, uma vez que apenas 

uma amostra de fezes por animal foi relaizada.  A relação entre idades, associação com 

infecções parasitárias com outros parasitos gastrintestinais não houve diferença para a 

infecção por Giardia. Os cães machos apreendidos pelo CCZ apresentaram maiores chances 

de infecção em relação às fêmeas. As estações do inverno e verão apresentaram relação 

significativa para o protozoário, porém estes resultados podem ser meramente ser ao acaso. 

Os cães domiciliados estão expostos às mesmas condições de risco de infecção que cães em 

situações de confinamento, já que a maioria destes animais residem fora domicílio, sofrendo 

as mesmas condições de stress, bem como o acesso a fontes de contaminação externa. 
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RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo comparar os métodos coproparasitológicos com o teste de 

ELISA para amostras fecais de crianças e cães da cidade de Lages, Santa Catarina. Das 430 

amostras de fezes analisadas, 54 foram positivas (12,56%) para G. duodenalis usando exames 

coproparasitológicos e pela técnica de ELISA, entretanto, 28 amostras negativas por 

microscopia foram positivas para o imunodiagnóstico. Para as 430 amostras, de origem 

humana e animal, 19,07% (82) foram positivas para G. duodenalis.  A sensibilidade do teste 

de ELISA foi de 66%, 100% de especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e negativo 

(VPN) de 100%, valor de Kappa = 0,93 e acurácia de 93%. Em relação às populações, o teste 

de ELISA para o diagnóstico de Giardia em amostras fecais de crianças apresentou 

sensibilidade de 60% e especificidade de 100%; para cães a sensibilidade foi de 73% e 

especificidade também de 100%. Conclui-se que o teste de ELISA apresenta alta 

especificidade, porém não apresenta boa sensibilidade em relação ao exame parasitológico 

que aliado ao alto custo faz com que os exames de rotina laboratoriais na área humana e 

veterinária baseados na microscopia ainda sejam a opção mais eficiente para o diagnóstico de 

G. duodenalis.  

Palavras Chaves: Giardia duodenalis; ELISA; Diagnóstico; Coproantígenos 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to compare the methods with faecal ELISA test for fecal samples 

from children and dogs in the city of Lages, Santa Catarina. From 430 stool specimens 

analyzed, 54 were positive (12.56%) to G. duodenalis using fecal examinations and by 

ELISA, however, 28 samples negative by microscopy were positive for immunodiagnosis. 

For 430 samples of human and animal origin, 19.07% (82) were positive for G. duodenalis. 

The sensitivity of the ELISA was 66%, specificity 100%, positive predictive value (PPV) and 

negative (NPV) of 100%, Kappa = 0.93 and 93% accuracy. In relation to the population, the 

ELISA test for the diagnosis of Giardia in stool samples from children showed sensitivity of 

60% and specificity of 100%, for dogs, sensitivity was 73% and specificity of 100% also. We 

conclude that the ELISA test is highly specific but not has good sensitivity to parasitological 

examination which coupled with high cost makes routine screening laboratory in the human 

and animal-based microscopy are still the most efficient option for diagnosing G. duodenalis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Giardia é um protozoário flagelado encontrado no trato intestinal de seres humanos e 

diversas espécies de animais em todo o mundo (PAPINI et al, 2005). 

 Os métodos convencionais de diagnóstico para G. duodenalis incluem o 

coproparasitológico, ainda o padrão ouro, apesar do aumento de técnicas alternativas dentro 

da imunologia e biologia molecular (BICA, DILLENBURG e TASCA, 2011).  

 O diagnóstico de rotina de Giardia está baseado em técnicas para identificar as formas 

parasitárias, utilizando métodos não invasivos, de fácil execução, baixo custo e equipamentos 

de fácil disponibilidade (CANTOS, GALVÃO e LINÁCIO, 2011). O limite de detecção por 

estes métodos é muito baixo (aproximadamente 70%), ainda com o agravante da eliminação 

intermitente da forma do cisto, na qual a solicitação de amostras pareadas deve ser necessária 

para aumentar a sensibilidade, que pode chegar a 88,9% (LEBWOHL, DECKELBAUM e 

GREEN, 2003).  

 Os métodos imunológicos com amostras fecais foram desenvolvidos para aumentar a 

sensibilidade dos testes parasitológicos de rotina (VERWEIJ et al., 2003; CIRAK e BAUER, 

2004). Todavia, a variabilidade antigênica contida em isolados de G. duodenalis, podem 

proporcionar resultados falsamente negativos, uma vez que a imunidade frente ao protozoário 

pode estar limitada porque  o parasito pode modificar suas principais proteínas de superfície 

com variedades antigenicamente distintas e codificadas por mais de 50 genes (KUMAR et 

al.,2009).  

 Entre os testes imunoenzimáticos, o teste de ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay), apresenta como princípio básico a interação específica entre anticorpo e o antígeno. O 

teste de ELISA é um imunoensaio dos mais conhecidos e realizados para o diagnóstico de G. 

duodenalis (UECKER et al., 2007). Ainda para Barazesh et al.(2010), em pacientes que 

apresentam sintomas clínicos da giardíase, o teste de ELISA é um método sensível de 

diagnóstico rápido para confirmar o parasito, na qual ele pode ser diagnosticado mesmo que 

não esteja presente nas fezes. 

 Neves (2005) descreve que a detecção de coproantígenos empregados na técnica de 

ELISA em kits comerciais pode apresentar sensibilidade de 85% a 95% e especificidade de 90 

a 100%. O trabalho teve por objetivo fazer uma comparação entre duas técnicas dentro dos 
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métodos coproparasitológicos com o teste de ELISA para amostras fecais de crianças e cães 

da cidade de Lages, Santa Catarina. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 No primeiro grupo amostral (Grupo I) foram coletadas fezes de crianças matriculadas 

da primeira a quinta série do Ensino Fundamental de Escolas Municipais de Ensino Básico 

(EMEB) do município da Lages. As coletas de amostras fecais foram realizadas de julho de 

2010 a dezembro de 2011. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) em 

Seres Humanos da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) com número 005-09.   

 O segundo grupo (Grupo II) foi composto por material fecal de crianças submetidas a 

exames parasitológicos em um laboratório particular da cidade. As amostras foram 

provenientes do descarte do laboratório, não contendo informações sobre os pacientes; sendo 

recolhidas duas vezes por semana, procedimento que ocorreu durante os meses de setembro 

de 2011 a janeiro de 2012. 

  Amostras fecais de cães domiciliados (Grupo III) foram coletadas em residências 

através de visitações durante os meses de julho de 2010 a dezembro de 2011 em oito bairros 

(São Miguel, Santa Helena, Santa Catarina, Sagrado Coração de Jesus, Guarujá, Caroba, 

Habitação e Centenário).  As amostras fecais de cães provenientes de ambientes não 

domiciliados, foram recolhidas no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) (Grupo IV) no 

período de junho de 2011 a janeiro de 2012. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC) protocolo 1.34/2011.  

 O procedimento de coletas fecais nos cães domiciliados foi realizado pelos próprios 

proprietários, para os cães do CCZ foi feita diretamente do reto com uso de luvas de 

procedimentos, duas vezes por semana. 

   As amostras foram mantidas refrigeradas em temperatura de 4
o
C sem uso de 

conservantes, com prazo máximo de 48 horas até a realização das técnicas dentro dos métodos 

coproparasitológicos. Os exames fecais foram realizados no Laboratório de Parasitologia e 

Zoologia da UNIPLAC durante julho de 2010 a janeiro de 2012.  

 Os exames foram realizados através da técnica de Faust e cols. (1938) dentro do 

método de flutuação e pela técnica de Lutz (1919), Hoffman, Pons e Janer (1934) no método 
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R-Biopharm AG, Landwehrstr. D-64293 Darmstadt, Alemanha   

de sedimentação. O diagnóstico das estruturas do protozoário foi feita através da visualização 

em microscopia óptica (Nykon) nos aumentos de 100 vezes e 400 para confirmação. 

 Todas as amostras analisadas pelos métodos coproparasitológicos, foram armazenadas 

em tubos eppendorf com capacidade de 1,5 mL e preservadas a -20°C para posterior análise 

imunoenzimática, seguindo o mesmo procedimento de conservação do material fecal citados por 

Vidal e Catapani (2005); Weitzel et al. (2006); Inabo, Ya’u e Yakubu (2011) e Rodriguéz-Ulloa e 

Rivera-Jacinto (2011). 

Para a pesquisa de coproantígenos pela técnica de ELISA foi utilizado o kit 

RIDASCREEN® Giardia, imunoensaio enzimático para detecção qualitativa de antígeno 

cístico de Giardia. O ELISA RIDASCREEN® Giardia é um teste tipo sanduíche na qual a 

superfície da microplaca da titulação está recoberta com anticorpos específicos contra 

antígenos de cistos e trofozoítos de G. duodenalis. Segundo descrição do fabricante a técnica 

de ELISA não apresenta reações cruzadas com inúmeras bactérias e ovos de helmintos, cistos 

e oocistos de protozoários. Para a obtenção dos resultados, o cut off  (= valor limite) é dado 

pelo valor de absorbância (com espectro de 450nm) do controle negativo + 0,15, valores 

positivos devem apresentar o valor de absorbância a mais de 10 % acima do valor limite 

calculado (cor amarelo) e amostras negativas mais de 10% abaixo deste limite (cor branco). 

Caso as amostras estiverem na faixa de 10% acima ou abaixo, o teste deve ser repetido.  

 Para os testes de diagnósticos utilizaram-se os cálculos de sensibilidade, 

especificidade, valores preditivos (positivo e negativo), teste de Kappa e acurácia. 

 A interpretação do Kappa (Landis e Koch, 1977), seguiu-se a os valores em relação à 

concordância: K < 0,00 (concordância ruim); 0,00 – 0,21 (fraca); 0,21- 0,41 (sofrível); 0,41 – 

0,61 (regular); 0,61 – 0,81 (boa); 0,81 – 1,0 (ótima) e aplicou-se a concordância Kappa entre 

os métodos de flutuação e sedimentação. 

  

 

RESULTADOS  

 

 Foram analisadas 91 amostras fecais de crianças do Grupo I e 529 do Grupo II e 

processadas  pelos métodos de flutuação e sedimentação.  O Grupo I apresentou 12,09% de 

positividade para o método de flutuação e 7,69% no método de sedimentação e no Grupo II a 
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relação foi de 4,91% e 4,73%. A sensibilidade para o método de flutuação em comparação 

com o método de sedimentação foi de 81% e especificidade de 99%. Em relação as amostras 

fecais de cães; em 108 amostras do Grupo III e 357 do Grupo IV pelos métodos de flutuação e 

sedimentação, o Grupo III apresentaram 9,26% de cistos de G. duodenalis pelo método de 

flutuação e 6,48% para a sedimentação; já o Grupo IV 5,32% e 4,76% para os mesmos 

métodos (Tabela 1).  A sensibilidade do método de flutuação foi de 36% e especificidade de 

97% para as 465 amostras fecais de cães.  

Tabela 1.  Diagnóstico de G. duodenalis através dos métodos coproparasitológiscos em crianças e cães de Lages, 

SC. 

 

Métodos 

                                     Crianças 

                   Grupo I                                   Grupo II 

Positivo       Negativo       Total         Positivo      Negativo        Total 

Flutuação 11 80 91 26 503 529 

Sedimentação 07 84 91 25 504 529 

                                              Cães 

                  Grupo III                                  Grupo IV  

Flutuação 10 98 108 19 338 357 

Sedimentação 07 101 108 17 340 357 

 

 O diagnóstico imunoenzimático foi realizado em 430 amostras fecais analisadas pelo 

teste de ELISA entre 1085 fezes amostradas nos exames coproparasitológicos, representando 

39,63 % da amostragem total. Nas amostras fecais do Grupo I (57) e Grupo II (158), G. 

duodenalis foi positivo em 17,54% (10/57) e 22,15% (35/158) respectivamente; para Grupo 

III (56) e Grupo IV (159 ) o diagnóstico positivo foi de 16,07% (9/56) e 17,61% (28/159) para 

os respectivos grupos (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Distribuição das amostras entre exames coproparasitológicos e ELISA. 

 Exames Coproparasitológicos  ELISA 

Amostras Pos. Neg. Total   Pos. Neg, Total  
Grupo I 11 80 91   10 47 57  
Grupo II 28 501 529   35 123 158  
Grupo III 10 98 108   09 47 56  
Grupo IV 29 328 357   28 131 159  

TOTAL 78 1007 1085   82 348 430  
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 Das 430 amostras de fezes diagnosticadas, 54 (12,65%) foram positivas e 376 foram 

negativas para G. duodenalis usando exames coproparasitológicos (Tabela 3). Todas as 54 

amostras que eram positivas por microscopia foram positivas por ELISA, 28 foram negativas 

por microscopia foram positivas pelo teste de ELISA. Para as 430 amostras; 19,07% (82/430) 

foram positivas para G. duodenalis, a sensibilidade do teste de ELISA foi de 66%; 100% de 

especificidade; valor preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN) de 100%; valor de Kappa = 

0,93 e acurácia de 93%. Em relação às populações, o diagnóstico de Giardia pelo teste de 

ELISA em amostras fecais de crianças apresentou sensibilidade de 60% e especificidade de 

100%; para cães a sensibilidade foi de 73% e mesma especificidade. 

Tabela 3.  Sensibilidade (S), especificidade (E), valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN), 

concordância Kappa e acurácia do Teste de ELISA em relação aos Exames coproparasitológicos em 430 

amostras fecais de crianças e cães de Lages, SC. 

Exames  

Coproparasitológicos 

ELISA Total 

Positivo Negativo 

Positivo 54 Zero 54 

Negativo 28 348 376 

Total 82 348 430 

S= 66%; E= 100%; VPP=100%; VPN=93%; Concordância Kappa= 0,93; Eficácia= 93%. 

 

DISCUSSÃO  

 

 A prevalência de G. duodenalis neste estudo foi muito inferior ao encontrado por 

Machado et al. (2001);  31,7% pela técnica de Faust e cols. e 26,9% para o ELISA, porém a 

diferença entre os resultados obtidos pelo método de Faust e cols. e ELISA não foram 

estatisticamente significativos; Inabu, Ja’u e Yakubu (2011), analisando  374 amostras de 

fezes de crianças das escolas primárias e berçário e creche em Zaria (Nigéria), detectou pelo 

teste de ELISA 41,4% (155/374) para Giardia; já superior ao diagnosticado por Suman et al. 

(2011), que analisaram 266 amostras fecais de crianças hospitalizadas no Instituto infantil e 

Maternidade de Banglasdesh e Giardia foi diagnosticada em 3,8% das amostras. 

 A prevalência de G. duodenalis em cães usando ELISA foram citados por Papini et al. 

(2005), foi detectada em 55,2% (101/183) em cães de abrigo na cidade de Roma (Itália), neste 

estudo verificou-se que as taxas de prevalência em cães com idades inferior a um ano (76,2%) 

foram superiores aos cães com até cinco anos (66,7%); Rinaldi et al. (2008) em 415 amostras 
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fecais de cães diagnosticaram Giardia em 32 (7,7%) pelo teste de ELISA na região de 

Nápoles (Itália).  

 Sobre a qualidade de conservação das amostras devido às baixas temperaturas de 

armazenamento; Ungar et al. (2004), realizaram o processo de descongelamento e 

congelamento de amostras (até 15 vezes), e observaram que este procedimento não interfere 

na característica de antigenicidade do protozoário. Neste estudo em Lages, as amostras foram 

congeladas e somente sofreram descogelamento no momento de realização do teste de 

ELISA. Embora tenhamos usados como critério a utilização de amostras congeladas para a 

realização do diagnóstico de G. duodenalis no teste de ELISA conforme citações de trabalhos 

referenciados no material e métodos, não podemos afirmar pela falta de estudos se o 

congelamento pode influenciar na sensibilidade do teste. 

 As amostras analisadas pelo teste de ELISA foram sorteadas aleatoriamente, porém 

para a realização do teste levou-se em consideração a proporcionalidade da população. 

 Em relação à sensibilidade do teste de ELISA para diagnóstico de coproantígenos; 

Aldden et al. (1995) analisaram 417 fezes de pacientes com sintomas gastrintestinais em Utah 

(EUA), o teste de apresentou 91% de sensibilidade; Duque-Beltran et al. (2002), detectou 

sensibilidade  de 100%; Anderson et al. (2004) para o diagnóstico de G. duodenalis em cães 

em Guelph (Canadá) detectou  88,9% de sensibilidade em relação a técnica de Faust e cols.; 

Weitzel et al. (2006), analisaram 220 amostras fecais de pacientes atendidos em um 

ambulatório clínico no Instituto de Medina Tropical de Berlim (Alemanha) com sintomas 

abdominais, principalmente diarreia após viajar ao exterior, 45 foram positivos para Giardia, 

diagnosticados através do kit Ridascreen Giardia, com sensibilidade de 82%; Al Saaed e Issa 

(2010), verificaram que o teste de ELISA detectou 76% de sensibilidade em amostras de 

crianças com sinais clínicos típicos de giardíase no Irã; Rodríguez-Ulloa e Rivera-Jacinto 

(2011), observaram que o teste de ELISA obteve 89,8% de sensibilidade para 174 amostras 

fecais de crianças na cidade de Trujillo, região considerada endêmica para giardíase no Perú. 

Todos os autores citados encontraram uma sensibilidade para o teste de ELISA muito superior 

aos encontrados neste trabalho; porém Mircean, Görrke e Cozma (2012) ao analisar amostras 

fecais de cães na Romênia, o teste de ELISA apresentou apenas sensibidade de 19,44% com 

concorcondância de Kappa = 0,19 em relação à microscopia. Duque-Beltran et al. (2002); 

Aldden et al. (1995) e Weitzel et al. (2006) detectaram especificidade ≥ 98% pelo ELISA, não 
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chegando a 100% como encontrados no estudo de Mircean,  Görrke e Cozma (2012) e neste 

estudo em Lages, seja no diagnóstico geral ou em qualquer dos grupos analisados. 

 O teste de ELISA, dado a economia de trabalho em relação aos exames 

coproparasitológicos, pode ser uma ferramenta importante de diagnóstico em laboratórios 

com uma rotina extensa, com grande quantidade de amostras e que necessitam de um 

rastreamento do parasito em curto período de tempo; concordando com Stibbs (1989); Papini 

et al. (2005); Schurman et al.(2007); Corripio, Cisneros e Ormaechea (2010), nas quais 

indicam o teste de ELISA não somente para o rastreamento ou teste quantitativo, mas 

sobretudo por ser simples de ser executado, com  várias amostras serem testadas rapidamente, 

sem contar no trabalho menos moroso e mais sensível em relação aos métodos utilizados na 

microscopia. 

 Carvajal et al. (2007) e Terashima et al. (2009), citam que o objetivo dos testes de 

diagnóstico é confirmar o diagnóstico presuntivo através de sinais e sintomas, por esta razão, 

o conhecimento da característica de cada teste (sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo e valor preditivo negativo) é essencial para determinar sua utilidade na prática 

clínica. Testes de alta sensibilidade são caros, por isso, na prática clínica se recorre aos testes 

mais simples e de baixo custo, porém menos precisos, sendo, portanto, essencial conhecer a 

validade, exatidão e precisão destes testes e, assim, determinar a capacidade de diagnóstico. 

 Os kits comerciais para Cryptosporidium e Giardia, são utilizados como ferramenta no 

diagnóstico clínico de pequenos animais, uma vez que são fáceis de usar. 

Normalmente, esses kits são projetados para fezes humanas e não 

testado para animais específicos (RINALDI et el., 2008). 

 Na microscopia pode ocorrer falso-negativo quando a densidade parasitária é baixa ou 

quando não se encontra o parasito devido à eliminação intermitente, para superar estas 

limitações o padrão de referência não fica apenas baseado nos exames coproparasitológicos, 

mas também se levando em consideração os resultados dos testes de coproantígenos 

(WEITZEL et al., 2006).  

 O exame microscópico único de amostras de fezes detecta 66,7% dos pacientes 

infectados, devido à excreção intermitente dos cistos; com duas amostras a positividade do 

diagnóstico sobe para 88,9% (Lebwohl, Deckelbaum e Green, 2003), caso contrário a esta 

prática, a taxa do diagnóstico de giardíase pode ser subestimada (Vidal e Catapani, 2005; 

Rimhanen-Finne et al., 2007; Barazesh et al., 2010); porém nesse estudo amostras não 

pareadas foram suficientes para detectar a infecção de Giardia em crianças e cães. 
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 O inconveniente do teste de ELISA é o custo em relação aos métodos de diagnósticos 

parasitológicos (Rodrígueza-Ulloa e Rivera-Jacinto, 2011); já para ambos métodos, o fator 

complicante é que não podem diferenciar genótipos de G. duodenalis (Monis e Thompson, 

2003), desta forma não determinando os riscos de transmissão zoonótica que podem estar 

ocorrendo em determinadas populações ou regiões.  

 Vidal e Catapani (2005); Garcia, Simões e Alvarenga (2006); Rodríguez-Ulloa (2011), 

citam que o teste ELISA pode ser utilizado em estudos epidemiológicos com o objetivo estrito 

de detectar giardíase, por causa de sua sensibilidade elevada. No entanto, para a prática diária, 

o baixo custo e a capacidade de detectar outros parasitos utilizados pelos métodos 

coproparasitógicos faz com que estes métodos sejam mais aceitos e difundidos para o 

diagnóstico de G. duodenalis. 

 

CONCLUSÃO  

. O teste de ELISA apresentou valor de concordância ótimo com os métodos 

coproparasitológicos, embora tenha apresentado alta especificidade não apresentou boa 

sensibilidade em relação aos exames parasitológicos que aliado ao alto custo faz com que os 

exames de rotina laboratoriais na área humana e veterinária continuem sendo baseados 

principalmente na microscopia.  
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RESUMO 

Giardia duodenalis é um protozoário flagelado na qual está envolvido com quadros de 

diarreia geralmente de caráter autolimitante. A infecção humana e animal se dão 

principalmente pela ingestão de cistos de origem hídrica ou alimentar. Embora o diagnóstico 

seja feito principalmente por meio de exames coproparasitológicos, a eliminação intermitente 

dos cistos aliada a baixa sensibilidade em amostras individuais dificulta o diagnóstico. 

Diferentes genótipos de G. duodenalis podem enfatizar o risco potencial que os animais 

infectados podem desempenhar na saúde pública e desta forma faz-se importante a 

genotipagem de casos positivos para verificar quais formas de transmissão estão ocorrendo 

em determinadas regiões. As ferramentas moleculares são uma alternativa a ser usadas em 

amostras clínicas de fezes, e quando combinadas com outras técnicas de sequenciamento de 

DNA, permitem o conhecimento de genótipos e subgenótipos do parasito e as possíveis rotas 

de transmissão. A finalidade deste estudo foi obter amostras de DNA adequadas aos 

protocolos de amplificação genotípica através da PCR, comparando seis métodos de extração 

de DNA de cistos de G. duodenalis. Os métodos de extração utilizando ultra-som e glass 

beads foram os mais eficazes, já em relação a qualidade das amostras não houve diferença 

entre o uso de amostras purificadas e não purificadas para a extração de DNA do protozoário. 

Palavras Chaves: Giardia duodenalis, extração de DNA, cistos. 

 

 

ABSTRACT 

Giardia duodenalis is a flagellated protozoan which is involved in cases with diarrhea usually 

with self-limiting character. The human and animal infections occur mainly by cysts ingestion 

in waterborne or food. Although the diagnosis is done mainly through fecal examinations, the 

elimination of intermittent cysts combined with low sensitivity in individual samples making 

diagnosis difficult. Different genotypes of G. duodenalis have the potential risk to infected 

animals that play a important roll in public health. So, it is important to  genotype the positive 

cases to deduce which forms of transmission are occurring in certain regions. The purpose of 

this study was to compare six methods of DNA extraction of cysts of G. duodenalis to do 

genotyping approach. The extraction methods using ultrasound and glass beads were the most 

effective. Regarding the samples quality there was no difference between the use of purified 

and unpurified samples for DNA extraction of the parasite. 

Keywords: Giardia duodenalis, DNA Extraction, cysts. 
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INTRODUÇÃO  

Giardia duodenalis é um parasito gastrintestinal que afeta uma grande variedade de 

animais domésticos e silvestres, inclusive o homem, sendo responsável por quadros de 

diarreia normalmente de caráter autolimitante, podendo ocorrer tanto em regiões tropicais 

como em temperadas (THOMPSON, 2004). A transmissão das formas parasitárias se dá pela 

via fecal-oral, principalmente através do consumo de água e/ou alimentos contaminados com 

cistos (ROBERTSON et al., 2010).  

Embora já tenha sido descritas mais de 50 espécies diferentes de Giardia, classificadas 

de acordo com a ocorrência em determinados hospedeiros (Adam, 2001); atualmente com 

base morfológica das formas parasitárias são reconhecidas seis espécies: G. agilis que parasita 

anfíbios, G. muris que infectam roedores, pássaros e répteis, G. duodenalis (sin. G. 

intestinalis ou G. lamblia) que infecta uma variedade de mamíferos incluindo os seres 

humanos, assim como aves e répteis; além de G. psittaci e G. ardeae que parasitam aves 

(Thompson, 2004) e G. microti que parasita roedores (ratazana e rato almiscarado) (MONIS 

et al., 2003). A maioria das espécies de Giardia apresenta alta especificidade ao hospedeiro, 

porém a espécie G. duodenalis infecta uma variedade de vertebrados mamíferos, sendo 

importante a aplicação de técnicas moleculares para a determinação de diversidades genéticas 

intra-específicas (THOMPSON et al., 2000; THOMPSON, 2004; APPELBEE, THOMPSON, 

e OLSON, 2005).  

O diagnóstico de G. duodenalis pode ser feito pela detecção por meio de exames 

coproparasitológicos que ainda são consideradas o padrão ouro para o diagnóstico, por ser de 

fácil execução e baixo custo (Cantos, Galvão e Linécio, 2011), mesmo com o aumento de 

técnicas alternativas dentro da imunologia e biologia molecular (Bica, Dillenburg e Tasca, 

2011); porém pela eliminação intermitente dos cistos estes exames apresentam baixa 

sensibilidade de até 70% em amostras individuais (SCHUURMAN et al., 2007). 

A biologia molecular tem proporcionado ferramentas poderosas para a caracterização 

de isolados de Giardia, a análise das diferenças genéticas anteriormente não reconhecidas 

deste gênero tem revolucionado a compreensão sobre a taxonomia, genética de populações e 

epidemiologia da giardíase em seres humanos e animais (FENG e XIAO, 2011). 

O uso de PCR-RFLP (Polimerase Chain Reaction - Restriction Fragment Length 

Polymorphisme), e o sequenciamento de genes, demonstraram que a espécie é geneticamente 

complexa, podendo apresentar diferentes grupos genéticos (BERTRAND, ALBERTINI e 

SCHWARTZBROD, 2005). 
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 Segundo os critérios moleculares, as amostras de origem fecal humana pertencem a 

dois principais grupos genéticos descritos como “Assemblages” ou genótipo A e B (KOHLI 

et al., 2008; MONIS, CACCIÓ e THOMPSON, 2009). Em animais, os sequenciamentos dos 

genótipos identificaram além de genótipos descritos em humanos, outros com maior 

especificidade parasitária a qual não se observa nos genótipos de humanos. Em Animais 

identificaram-se o genótipos C e D, isolados de carnívoros domésticos (Monis et al.,1998; 

McGlade et al., 2003) e silvestres (Cacció  e Ryan, 2008); genótipo E, isolado de animais 

domésticos de produção incluindo bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos (Ey et al., 

1997); genótipo F, isolado de gatos e genótipo G, isolado de ratos (Monis et al., 1999) e 

genótipo H mais recentemente detectado em vertebrados marinhos (LASEK-NESSELQUIST, 

WELCH e SOGIN, 2010). 

 Os diferentes genótipos de G. duodenalis podem enfatizar o risco potencial que os 

animais infectados podem desempenhar na saúde pública em regiões onde não é conhecida a 

frequência com que a transmissão ocorre desta forma faz-se importante a genotipagem de 

casos positivos para verificar quais formas de transmissão do protozoário estão ocorrendo 

(THOMPSON, PALMER e O’HANDLEY, 2008).  

 A utilização da PCR para amostras de origem fecal pode apresentar resultados 

insatisfatórios devido à dificuldade do rompimento do cisto, para aumentar a sensibilidade 

deve-se utilizar um método eficaz na extração do DNA (BABAEI et al., 2011). Embora vários 

métodos de PCR para detecção de G. duodenalis tenham sido descritos, porém nenhum 

método foi padronizado (NANTAVISAI et al., 2007). O foco da utilização dos métodos de 

extração do DNA está em obter melhor desempenho com rapidez e evitar extensos passos de 

purificação das amostras (YEATES et al., 1998). 

Com base nestas informações, o estudo teve por objetivo analisar os efeitos da 

purificação e extração de DNA para avaliar a eficácia da PCR pela detecção do gene gdh de 

cistos de G. duodenalis.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Amostras fecais de origem humana foram aprovadas para análises segundo o Comitê 

de Ética em Pesquisas em Seres Humanos da Universidade do Planalto Catarinense 

(UNIPLAC) conforme parecer 005-09. Cistos de G. duodenalis foram detectados através de 

exame coproparasitológico utilizando a técnica de Lutz (1919); Hoffman, Pons e Janer 
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(1934). As amostras fecais positivas foram armazenadas em tubos eppendorfs com capacidade 

de 1,5 mL em álcool etanol 96°GL, conforme indicação de Wilke e Robertson (2009) e 

Thompson (2010) e formaldeído a 5% também citadas como conservação por Kohli et al. 

(2008) e Minvielle et al. (2008). Para verificar a eficácia da metodologia para extração de 

DNA genômico de G. duodenalis, duas amostras foram testadas em relação à purificação ou 

não dos cistos de Giardia, bem como submetidas a seis diferentes tipos de extração como o 

kit QIAmp DNA Stool Mini (QIAGEN, Alemanha); processo de congelamento, 

descongelamento e método convencional (Fenol/ Clorofórmio) conforme Sambrook (1989); 

processo de extração por Ultra-Som conforme (Becker, 1999); Extração por glass beads 

(Abbaszadegan, Gerba e Rose, 1991; Amar, Dear e McLauchlin, 2003), e extração pela 

formamida (Abbaszadegan, Gerba e Rose, 1991). Para a extração neste estudo foram 

utilizadas apenas amostras que continham mais de 10³ cistos/ mL, para isso os cistos foram 

contados em câmera de Neubauer.  Ao total foram 24 análises entre amostras purificadas e 

não purificadas em relação aos seis métodos de extração de DNA. 

1. Retirada dos Conservantes das Amostras   

Antes da extração de DNA dos cistos de G. duodenalis, as amostras foram lavadas 

para a retirada dos conservantes. Primeiramente as amostras foram centrifugadas a 10.000 x g 

por 10 min. a 4°C, o sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em  1mL de água 

Mili Q (ultra pura), e novamente centrifugado a 10.000 x g por 10 min. Este processo foi 

repetido duas vezes, e posteriormente o pellet foi ressuspendido diretamente no tampão de 

extração conforme o método utilizado. Até este momento as amostras contendo cistos de 

Giardia não sofreram processo de purificação, este procedimento consistiu em apenas fazer a 

remoção dos conservantes. 

 

2. Purificação das Amostras 

Após a etapa de retirada dos conservantes procedeu-se a purificação das amostras em 

Sulfato de Zinco também indicado para purificação por QADER e BAKIR (2011). As 

amostras livres de conservantes foram ressuspendidas em Sulfato de Zinco (1,2M) o dobro do 

volume da amostra recuperada e centrifugadas a 400 xg por 2 min. a 4°C. A camada 

superficial do sobrenadante onde se concentram os cistos de Giardia foram recolhidos e 

transferidos para um tubo eppendorf de 1,5 mL. Adicionou-se o dobro do volume da amostra 

de água Mili Q e novamente foi centrifugado a 14.000 x g por 10 min. a 4°C. Este passo foi 



148 
 

 

repetido para garantir a retirada de sais do Sulfato de Zinco que danifica a morfologia dos 

cistos quando muito tempo em contato; para finalizar o procedimento o pellet foi 

ressuspendido diretamente para os diferentes tipos de tampão de extração. 

As amostras purificadas e não purificadas contendo cistos foram posteriormente 

utilizadas para extração de DNA de Giardia não sendo armazenadas. 

 

3. Extração do DNA de G. duodenalis  

  

 Para verificar a qualidade das amostras, foram testadas duas amostras (não 

purificadas) e outras duas (purificadas) para posterior comparação entre os seis métodos 

realizados para a extração de DNA. 

  

3.1 kit QIAmp DNA Stool Mini (QIAGEN, Alemanha) 

  

 Para a utilização do kit comercial da QIAGEN, 200µL de cada amostra (purificadas e 

não purificadas), foram diluídas para extração de DNA, seguindo as instruções do fabricante. 

O DNA extraído de cada amostra foi mantido a -20°C até a sua utilização. 

 

3.2 Processo de Congelamento e Descongelamento 

 

 Para este procedimento seguiu-se o protocolo de SAMBROOK (1989). Ao sedimento 

das amostras (purificadas e não purificadas) contendo cistos de Giardia, foi adicionado 1,5 

mL de tampão TEN (Tris-HCl 10 mM, EDTA 10 mM, NaCl 150 mM, pH 8,0). Para a 

suspensão do sedimento foi usado agitador mecânico com baixa velocidade. Após este 

procedimento as amostras foram congeladas em nitrogênio líquido (-196°C) por 5 min. e 

descongeladas por 5 min. a 95°C, este processo de congelamento e descongelamento foi 

realizado três vezes. Posteriormente foi adicionado as amostras 15 µL de proteinase K e após 

mantidas a 42°C over night.  

 A remoção dos restos celulares e proteicos obtidos pela digestão da proteinase K foi 

feita com a utilização fenol/clorofórmio. Para este processo foi adicionado às amostras o 

dobro do volume de fenol, foram realizadas a homogeneização por inversões por 10 min. e 

então centrifugadas a 14.000 x g por 10min. a 4ºC . A parte líquida foi transferida para um 

novo microtubo, sendo adicionado então igual volume de fenol/clorofórmio (500µL / 500µL), 

foi novamente homogeneizado por inversão por 10 min. e centrifugado a 14.000 x g por 10 
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min. a 4°C. Outra vez o líquido foi transferido para um novo microtubo, a este foi adicionado 

o igual volume de clorofórmio puro, o tubo foi invertido para homogeneização durante 10 

min. e novamente centrifugado a 14.000 x g por 10 min. a 4°C. O DNA foi precipitado com 

10% de acetato de sódio (3M, pH 5.2 ) e adicionado duas vezes e meio o volume de etanol 

absoluto, deixando em repouso por 12 horas. Após este período a amostra foi centrifugada a 

20.000 x g por 30 min. a 4°C, posteriormente o sedimento foi lavado com 300µL de etanol a 

70% e centrifugado a 20.000 x g por 10 min. a 4°C, este processo foi repetido duas vezes, 

então o sedimento foi secado em concentrador (eppendorff) por 20 min. a 45°C, o sedimento 

foi eluído em 50µL de agua Milli Q  por 12 horas a 4°C, e congelado a -20°C para posterior 

análise. 

 

3.3 Processo de Extração por Ultra-Som  

 

 O processo de extração de DNA de cistos de G. duodenalis por ultra-som foi descrito 

por Becker (1999);  Deng e Cliver (1999).  O sedimento contendo cistos de Giardia foi 

adicionado 1,5 mL de tampão TEN (Tris-HCl 10 mM, EDTA 10 mM, NaCl 150 mM, pH 8,0) 

e suspendido o sedimento usando agitador mecânico com baixa velocidade, após a amostra foi 

submetida ao ultra-som Sonoplus 2200 Bandelin por 4 ciclos de 30 segundos (50 Hertz) e 

intervalo de 1 min., sob temperatura de 4ºC. Após o término deste procedimento, os restos 

celulares e proteínas foram extraídos com fenol/ clorofórmio como citados no processo de 

congelamento descongelamento, sendo que depois de seco o sedimento foi eluído em 50 µL 

agua Mili Q por 12 horas a 4°C, e posteriormente armazenadas a -20°C. 

 

3.4 Uso de Glass beads  

 

 Este método descrito por Abbaszadegan, Gerba e Rose (1991) e por Babaei et al. 

(2011), consiste na extração de DNA usando pérolas de vidro ou Glass beads (SIGMA – 

ALDRICH). As glass beads foram submetidas ao hidróxido de potássio (1M) por 5 min. e 

depois lavados com água destilada e mergulhadas em ácido clorídrico (1M) por 5 min., após 

novamente lavadas com água destilada e etanol absoluto por duas vezes durante 5 min. e 

armazenadas em tampão tris-EDTA (Tris 10 mM, EDTA 10mM , pH 7.5) até o seu uso. 

 O sedimento contendo cistos foram suspendidos em 1mL de solução tampão TEN 

(Tris-HCl 10 mM, EDTA 10 mM, NaCl 150 mM, pH 8,0), sendo adicionada as glass beads. 

As amostras foram mantidas sob agitação por meio de agitador mecânico (vórtex) por 20 min. 
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Após foi adicionado proteinase K e incubado por  60 min. a 65°C e centrifugado a 10.000 x g 

por 5 min. sendo o sobrenadante transferido para um novo microtubo . Após o término deste 

procedimento, os restos celulares e proteínas foram extraídos com fenol/ clorofórmio como no 

item anterior, sendo que depois de seco o sedimento foi eluído em 50 µL agua Mili Q por 12 

horas a 4°C, e posteriormente armazenadas a -20°C.  

 

3.5 Método da Formamida  

 

 Este método também foi descrito por Abbaszadegan, Gerba e Rose (1991), na qual o 

200µL de cada amostra (purificadas e não purificadas) contendo cistos do protozoário foi 

suspenso em 750 µL de água Mili Q e aquecido a 65°C. Uma quantidade igual de formamida 

também foi aquecida a 65° C e depois transferida para microtubos contendo a suspensão de 

cistos de Giardia, que foi fervida por 10 min., então a suspensão foi centrifugada a 5.000 x g 

por 1 min., o sobrenadante foi transferido para um novo microtubo, foi precipitado com 10% 

de Acetato de Sódio (3M pH 5.2) e adicionado duas vezes e meia de etanol absoluto por 12 

horas a -20°C, após foi centrifugado a 20.000 x g por 30 min. a 4°C. O sobrenadante foi 

descartado, foi feita uma lavagem com etanol 70 % e centrifugado a 20.000 x g por 10 min. a 

4°C. Este processo foi repetido duas vezes, então o sedimento foi secado em concentrador 

(eppendorff)  por 20 min. a 45°C e o sedimento eluído em 50µL de água Milli Q  por 12 horas 

a 4° C, e congelado a -20°C para posterior análise. 

 

3.6 Método Convencional (Fenol/ Clorofórmio) 

  

 Para realizar este método conforme Sambrook (1989), o pellet foi suspenso em 500µL 

de tampão de extração (Tris 10mM pH 7,4 , EDTA 25nM, SDS 1%), e adicionado 2,5 µL de 

Proteinase K (20mg/mL), deixado overnight a 42°C, foi então realizado a extração dos restos 

celulares e proteínas com fenol/clorofórmio, para este procedimento foi adicionado o dobro 

do volume de fenol ao tubo a qual foi homogeneizado com inversões por 10 min. e 

posteriormente centrifugado a 14.000 x g por 10min. a 4ºC. A parte líquida foi transferida 

para um microtubo e acrescentado igual volume de fenol/clorofórmio (500µL / 500µL). O 

tubo foi homogeneizado por inversão durante 10 min. e centrifugado a mesma rotação e 

mesma temperatura. Novamente a parte líquida foi transferida para um novo microtubo e 

adicionada igual volume de clorofórmio puro. A amostra foi homogeneizada por inversão 

durante 10 min. e novamente centrifugada na mesma rotação e temperatura das fases 
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anteriores. O DNA foi então precipitado com 60% de isopropanol gelado, por 10 min. a 

temperatura ambiente e posterior centrifugado a 14.000 xg por 10 min. a 4°C. Posteriormente 

o sedimento foi lavado com 300µl de etanol a 70% e centrifugado a 20.000 x g por 10 min. a 

4°C este processo foi repetido duas vezes, então o sedimento foi seco em concentrador 

(eppendorff) por 20 min. a 45° C e eluído em 50µl de agua Milli Q  por 12 horas a 4° C, e 

congelado a -20°C para posterior análise. 

 Para testar o DNA resultante dos métodos de extração, as amostras mantidas 

preservadas foram submetidos à amplificação por semi-Nested PCR usando o gene gdh 

(READ, MONIS, THOMPSON, 2004; VOLOTÃO et al., 2007). 

 O fragmento da amplificação é de 432 pares de bases sendo usados os primers:  

 Externo GDHeF: TCAACGTYAAYCGYGGYTTCCGT; 

 Interno GDHiF : CAGTACAACTCYGCTGG; 

 Reverso GDHiR: GTTRTCCTTGCACATCTCC. 

 

 A reação de PCR consistiu em 12.5 ᵖmol de cada primer, 300 µM de cada dNTP, 1,5 

mM de MgCl2, 2,5 unidades de Tth DNA polimerase (Promega), e Buffer Tth, o volume final 

da reação foi de 25 µl, utilizado para primeira reação os primers GHDiR e GDHeF com 3 µl 

de DNA genômico. Para a segunda reação (semi-nested PCR), foi utilizado 3µl da primeira 

reação e os primers GHDiR e GDHiF usando iguais constituintes da primeira reação.  

 Foi utilizado o termociclador da Biocycler nas seguintes condições de amplificação: 1 

ciclo a 94°C por 2 min. ; 56°C por 1 min.; 72°C por 2 min. Posteriormente mais 55 ciclos de 

94°C por 30 s., 56°C por 20 s. e 72°C por 45 s. e uma extensão final de 72°C por 7 min. e 4°C 

hold.  

 A extração do DNA genômico foi realizada com amostras pareadas e testadas na PCR, 

para eximir possíveis erros e alcançar reprodutibilidade dos resultados. 

 A visualização da amplificação do DNA foi através da eletroforese em gel de agarose 

a 2%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Em relação à preservação das amostras, observou-se que tanto o uso de álcool etanol a 

96°GL quanto o formol a 5% foram eficazes na preservação de cistos de G. duodenalis. O 

método de conservação usando o formaldeído na concentração usada neste estudo também foi 
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eficaz para o isolamento de DNA do protozoário segundo Minvielle et al. (2008), na qual 

71,66% das amostras foram amplificadas utilizando o gene tpi (triofosfato isomerase).  

 Os métodos de extração de cistos de G. duodenalis pelo uso do kit QIAmp DNA Stool 

Mini, embora amplamente utilizados conforme Read, Monis Thompson (2004); Bertrand, 

Albertini e Schwartzbrod (2005); Rimhanen-Finne et al.(2007); Volotão et al. (2007); Kohli et 

al. (2008); Palmer et al. (2008); Winkworth et al. (2008); Mahdy et al. (2009); Yang et al. 

(2010); Babaei et al. (2011); Khan et al. (2011); Lebbad et. (2011); Stark et al. (2011), neste 

trabalho não apresentou eficácia para a extração. Assim também ocorreram com os métodos 

utilizando formamida, conforme indicado por Abbaszadegan, Gerba e Rose (1991) e o 

método convencional (fenol/clorofórmio) citados por Souza et al. (2007); Meirelles, Montini-

Ferreira e Thomaz –Soccol (2008); Eligio-García, Cortés-Campos e Jiménez-Cardoso (2008) 

e Tashima et al. (2009), que também não foram eficazes para extração de DNA de cistos de 

G. duodenalis conforme mostra a Tabela 1.  

 

Tabela 1. Resultados entre seis métodos de extração de DNA genômico de cistos de G. duodenalis. 

 

Métodos Extração 

Amostras  

Purificadas 

Amostras  

Não Purificadas 

  

Kit QIAmp DNA Stool Mini - - 

Congelamento - Descongelamento - - 

Ultra - som + + 

Glass beads + + 

Formamida - - 

Método Convencional 

(Fenol-clorofórmio) 
- - 

Total 2 2 

 

 Nantavisai et al. (2007), também detectaram que o uso do kit QIAmp DNA Stool Mini 

e método convencional (fenol/clorofórmio) não foram os melhores métodos para a extração 

de DNA de cistos de G. duodenalis, corroborando com o resultado deste estudo; porém 

Babaei et al. (2001) afirmaram que o kit QIAmp DNA Stool foi mais sensível e menos 

demorado no procedimento em comparação ao método de extração convencional 

(fenol/clorofórmio); Deng e Cliver (1999), também foram de acordo com esta afirmação em 

relação ao tempo e execução pelo método convencional (fenol/clorofórmio).    

 Os resultados obtidos neste estudo concordaram em parte com Abbaszadegan, Gerba e 

Rose (1991), na qual amostras positivas de Giardia de origem hídrica foram submetidas 

também a seis diferentes métodos de extração e os melhores resultados para os autores foram 

à utilização de formamida e o método de glass beads. 
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 A eficácia destes métodos foi comprovada pela visualização de sedimentos e restos 

celulares a cada método de extração em microscopia óptica. Os métodos utilizados kit QIAmp 

DNA Stool Mini, formamida e método convencional (fenol/clorofórmio), observou-se que 

que haviam uma grande quantidade de cistos de Giardia, demonstrando assim que estes 

métodos não são eficazes no rompimento da membrana cística do cisto. Já o método de 

congelamento e descongelamento também não apresentou eficácia para a extração do DNA 

genômico, uma vez que havia também sedimentos e restos celulares, bem como a presença de 

cistos morfologicamente deformados, ainda com membrana cística, o que impede a extração 

do DNA genômico.  

 A parede do cisto é constituída por açúcares e proteínas (CHÁVEZ-MUNGUÍA, 

CEDILLO-RIVERA e MARTÍNEZ-PALOMO, 2004). A elevada insolubilidade da parede do 

cisto está relacionada aos carboidratos e parte das proteínas que formam a parede do 

protozoário, essenciais para a sobrevivência do parasito fora do hospedeiro, bem como 

resistência aos desinfetantes utilizados em água e drogas usadas para o tratamento da 

enfermidade (GERWIG et al., 2002). 

 Segundo Chatterjee et al. (2010), a parede do cisto apresenta três proteínas (CWP1, 

CWP2 e CWP3) e um monossacarídeo (β-1,3 N-acetilgalactosamina) conhecida por  GalNAc, 

presente somente na fase de cisto. Este açúcar é responsável principalmente pelo processo de 

encistamento do protozoário. Embora os cistos de Giardia sejam facilmente rompido pelo 

sonicador, a GalNac confere certa resistência a destruição da parede. Em decorrência dessa 

composição do cisto, a extração do DNA do protozoário pode ser dificultada e 

consequentemente levar ao insucesso da genotipagem. 

O método pela utilização do ultrassom, conforme descrição de Becker (1999) e o 

método do glass beads, indicado por Abbaszadegan, Gerba e Rose (1991), foram os mais 

eficazes para a extração de DNA neste trabalho, concordando com Babaei et al. (2011). Na 

microscopia não foram encontrados sedimentos, produtos de extração e cistos de Giardia o 

que garantiu o sucesso destes procedimentos.  

Os métodos utilizados não detectaram diferenças na utilização de amostras purificas 

ou não, tanto as amostras que foram submetidas ao processo de purificação pelo Sulfato de 

Zinco, quanto às amostras que se utilizaram o sedimento total apresentaram resultados 

similares na realização dos métodos empregados de extração. 

A Figura 1 mostra os resultados da eletroforese em gel de agarose a 2% da 

amplificação do DNA pela técnica de PCR. Observa-se na figura a formação de bandas no 

fragmento amplificado em V e VI (amostras não purificadas) e XII e XIII (amostras 
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purificadas) ambos nos métodos utilizados para extração de DNA com ultra-som e glass 

beads respectivamente, já nos demais métodos de extração não foi possível a amplificação. 

No estudo o marcador molecular foi o gene da gdh de 432 pares de bases (pb), este gene é 

considerado o mais útil na genotipagem de isolados de Giardia (READ, MONIS e 

THOMPSON, 2004). O gdh é uma enzima que desempenha importante função no 

metabolismo de carboidratos, assimilação de amônia e síntese de aminoácidos. Este gene 

mostrou-se uma ferramenta eficiente, pois apresenta um alto grau de polimorfismo que 

permite diferenciar os isolados em nível genotípico e intragenotípico (Plutzer et al., 2008), 

assim apresentando papel tanto para o diagnóstico molecular quanto para a diferenciação de 

genótipos de potencial zoonóticos. 

 

 

Figura 1 .  Eletroforese em gel de agarose a 2%. I - Marcador de peso molecular; II- método convencional 

(fenol-clorofórmio)*; III - Método de congelamento e descongelamento*; IV - Kit QIAmp DNA Stool Mini*; V- 

Método ultra-som*; VI - Método Glass beads *; VII -Método Formamida*; VIII - Marcador de peso molecular; 

IX - Método clássico**; X - Método de congelamento e descongelamento**; XI – kit QIAmp DNA Stool 

Mini**; XII - Método ultra-som**; XIII - Método Glass beads **; XIV - Método Formamida**; XV - Controle 

negativo. * Amostras não purificadas e ** Amostras purificadas 

 

 

CONCLUSÃO  

 

   432 pb 
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 Através deste estudo verificou-se que tanto amostras purificadas como não purificadas 

podem ser utilizadas para extração de DNA de cistos de G. duodenalis, porém os métodos 

utilizando ultra-som e glass beads foram mais eficazes e apresentaram reprodutibilidade em 

relação aos demais métodos, porém de acordo com as diferenças entre autores que utilizam 

diversos protocolos de extração que aqui não foram eficazes, necessitam-se maiores estudos 

para uma efetiva padronização do método para garantir a melhor amplificação dos resultados 

obtidos na PCR.    
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Resumo 

Giardia duodenalis é um parasito entérico com distribuição mundial, a qual apresenta uma 

diversidade de grupos genéticos: A e B que infectam humanos e animais; C e D (carnívoros 

domésticos e silvestres); E (animais domésticos de produção); F (felinos) G (ratos) e H 

detectado em vertebrados marinhos. O presente trabalho teve por objetivo identificar 

genótipos de características zoonóticas de G. duodenalis em amostras fecais de crianças em 

idade escolar e de cães dos mesmos domicilios da cidade de Lages, Santa Catarina. Foram 

analisadas 91 amostras fecais de crianças e 108 de cães através de métodos parasitológicos. 

Cistos de G. duodenalis foram diagnosticados em 12,09% pelo método de flutuação e 7,69% 

na sedimentação em crianças e em amostras fecais de cães; 9,26% e 6,48% foram positivas 

usando os mesmos métodos. Das 21 amostras positivas foi extraído o DNA, através da PCR-

RFLP usando o gene gdh. Foram diagnosticados os genótipos (= assemblages) e subgenótipos 

AI, AII, BIII e BIV nas crianças e, nos cães AI e BIV com características zoonóticas e 

genótipo C específico de carnívoros. Em três residências foram encontradas crianças e cães 

nos mesmos domicílios infectados por G.duodenalis, na qual em uma delas, a criança e seus 

três cães estavam parasitados. O diagnóstico molecular detectou o genótipo BIII para duas 

crianças e A1 e C para os cães, porém em uma residência diagnosticou-se a criança e o cão 

com o mesmo genótipo (BIV).  

 Palavras Chaves: Giardia duodenalis, Crianças, Cães, Genótipos Zoonóticos. 

 

Abstract 

 

Giardia duodenalis is a enteric parasite with a worldwide distribution, which presents a 

variety of genetic groups: A and B that infect humans and animals, C and D (domestic and 

wild carnivores), E (livestock production), F (felines) G (rats) and H detected in marine 

vertebrates. This study aimed to identify characteristics of zoonotic genotypes of G. 

duodenalis in faecal samples of school children and dogs of the same households of the city 

of Lages, Santa Catarina. We analyzed fecal samples from 91 children and 108 dogs by 

parasitological methods. Cysts of G. duodenalis were diagnosed in 12.09% by flotation and 

settling at 7.69% in children and in fecal samples from dogs; 9.26% and 6.48% were positive 

using the same methods. Of the 21 positive samples DNA was extracted and analysed by 

PCR-RFLP using  primers to gdh gene. Were diagnosed genotypes (= assemblages) and sub 

genotypes AI, AII, BIII and BIV in children, AI and BIV with zoonotic characteristics and 

genotype C and specific carnivores, in dogs In three houses were found children and dogs 

infected with G. duodenalis, where in one of them, the child and his three dogs were 

parasitized. The molecular diagnostics detected genotype BIII for two children and A1 and C 
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for the dogs, but in one residence were diagnosed the child and the dog with the same 

genotype (BIV).  

Keywords: Giardia duodenalis, children, dogs, zoonotic genotypes. 

 

 

1. Introdução 

 A giardíase é uma das doenças parasitárias mais comuns em humanos (Ali e Hill, 

2003), com morbidade mundial que acomete cerca de 280 milhões de pessoas a cada ano 

(ALI E NOZAKI, 2007; CACCIÓ E RYAN, 2008). A prevalência varia entre 2% a 5% nos 

países industrializados e 20 a 30% em países subdesenvolvidos como países localizados na 

Ásia, África e América Latina, somando 200 milhões de casos sintomáticos e 500 mil novos 

casos anuais (VOLOTÃO et al., 2007; CACCIÓ e RYAN, 2008). Em cães a prevalência é 

variável, dependendo da faixa etária, método de diagnóstico e condições de vida dos animais 

(domiciliados, errantes ou abrigados), principalmente levando-se em conta as condições de 

superpopulação e de animais imunocomprometidos (KIRKPATRICK, 2007).   

 Segundo os critérios moleculares, as amostras de origem fecal humana pertencem a 

dois principais grupos genéticos A e B (KOHLI et al., 2008; MONIS, 2009). Em animais, 

identificaram-se os genótipos C e D, isolados de carnívoros domésticos e silvestres (Monis et 

al.,1998; McGlade et al., 2003; Cacció e Ryan, 2008); genótipo E, isolado de animais 

domésticos de produção incluindo bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos (Ey et al., 

1997); genótipo F, isolado de felinos e genótipo G, isolado de ratos (Monis et al., 1999) e 

genótipo H mais recentemente detectado em vertebrados marinhos (LASEK-NESSELQUIST, 

WELCH e SOGIN, 2010). 

 A diversidade de estudos de G. duodenalis não está baseada apenas na diversidade 

taxonômica, mas também na importância que representa para a saúde humana e animal, uma 

vez que desencadeia diarreia de caráter transitório a crônico, contribuindo para deficiências 

nutricionais e perda de peso (BIANCIARDI et al., 2004;  INABO, YA’U e YAKUBU, 2011). 

 O grande número de indivíduos que vivem em comunidades onde a precariedade da 

habitação favorece a convivência, principalmente entre crianças e cães, a falta de saneamento 

básico e as elevadas prevalências de G. duodenalis nestes hospedeiros fazem com que a 

transmissão zoonótica seja uma possibilidade que não pode ser negligenciada (KATAGIRI e 

OLIVEIRA-SEQUEIRA, 2007).  



162 
 

 

 O trabalho teve por objetivo determinar a relação de ocorrência de genótipos de 

características zoonóticas de G. duodenalis entre crianças e cães nas mesmas residências na 

cidade de Lages, Santa Catarina. 

 

2. Material e Métodos  

 

2.1 Amostragem   

 

 O trabalho foi desenvolvido no período de julho de 2010 a dezembro de 2011, com 

crianças que portavam cães domiciliados. As crianças estavam matriculadas da primeira a 

quinta séries do Ensino Fundamental de nove Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB) 

do município da Lages, situados nos bairros (São Miguel, Santa Helena, Santa Catarina, 

Sagrado Coração de Jesus, Guarujá, Caroba, Habitação, Tributo e Centenário). As visitas às 

residências ocorriam semanalmente, onde também foi aplicado um questionário contendo 

perguntas sobre as características sócio habitacionais da população (número de crianças na 

casa; grau de escolaridade e ocupação dos pais ou responsáveis; presença de rede de esgoto; 

água tratada; ocorrência de diarreia infantil de forma periódica; número de cães na residência; 

cães viviam dentro ou fora do domicílio e ainda se recebiam assistência médico veterinário). 

 O procedimento de coletas fecais nos cães domiciliados foi realizado pelos próprios 

proprietários. As amostras foram mantidas refrigeradas em temperatura de 4
o 

C sem uso de 

conservantes, com prazo máximo de 48 horas até a realização das técnicas dentro dos métodos 

coproparasitológicos. Os exames fecais foram realizados no Laboratório de Parasitologia e Zoologia 

da UNIPLAC durante julho de 2010 a dezembro de 2011.  

  

2.2. Métodos Parasitológicos  

 Os exames coproparasitológicos foram realizados pela técnica de Faust e cols. (1938) 

dentro do método de centrífugo-flutuação.e técnica de Lutz (1919), Hoffman, Pons e Janer 

(1934) no método de sedimentação. O diagnóstico das estruturas do protozoário foi feito 

através da visualização em microscopia óptica (Nykon) nos aumentos de 100 vezes e 400 para 

confirmação. 
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2.3 Caracterização Molecular  

 Os isolados positivos de G. duodenalis, foram mantidos fixados em álcool etanol a 

96
°
GL, conforme indicação de Wilke e Robertson (2009) e Thompson (2010). Amostras não 

purificadas contendo cistos de G.duodenalis foram submetidas à extração do DNA, usando os 

métodos de ultra-som (Becker, 1999) e glass beads conforme descritos por Abbaszadegan, 

Gerba e Rose (1991) e Amar, Dear e McLauchlin (2003). 

O DNA resultante dos métodos de extração foi submetido à amplificação por semi-

Nested PCR usando o gene gdh e posteriormente o isolamento dos genótipos ou assemblages 

e subgenótipos por PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisme).  

 O fragmento da amplificação usado era composto por 432 pares de bases sendo usados 

os primers:  

 Externo GDHeF: TCAACGTYAAYCGYGGYTTCCGT; 

 Interno GDHiF : CAGTACAACTCYGCTGG; 

 Reverso GDHiR: GTTRTCCTTGCACATCTCC. 

 A reação de PCR consistiu em 12.5 ᵖmol de cada primer, 300 µM de cada dNTP, 1,5 

mM de MgCl2, 2,5 unidades de Tth DNA polimerase (Promega), e Buffer Tth, o volume final 

da reação foi de 25 µL, utilizado para primeira reação os primers GHDiR e GDHeF com 3 µL 

de DNA genômico. Para a segunda reação (semi-nested PCR), foi utilizado 3µL da primeira 

reação e os primers GHDiR e GDHiF usando iguais constituintes da primeira reação.  

 Foi utilizado o termociclador da Biocycler nas seguintes condições de amplificação: 1 

ciclo a 94°C por 2 min. ; 56° C por 1 min.; 72°C por 2 min. Posteriormente mais 55 ciclos de 

94°C por 30 s., 56°C por 20 s.  e 72°C por 45 s. totalizando uma extensão final de 72°C por 7 

min. e 4°C hold. O material foi mantido a -20ºC até a genotipagem. 

 

 

2.4 Genotipagem por RFLP 

 

 O produto da amplificação resultante da  PCR foi dividido em alíquotas em dois tubos 

de eppendorff cada um contendo 20µl.  No primeiro microtubo foram adicionados duas 

unidades da enzima Nla IV (New England Biolabs), 2.4µL de tampão e 1,2µL de BSA. No 

segundo eppendorff  foi adicionado duas unidades da enzima Rsa I (New England Biolabs) e 

2µL de tampão. A digestão foi realizada durante 12 horas a 37°C. Posteriormente repetiu-se o 
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passo de precipitação e novamente os fragmentos de DNA foram eluídos por 12 horas a 4°C. 

Para a visualização dos resultados procedeu-se a eletroforese em gel de agarose a 2%. A 

informação sobre os genótipos isolados e identificados seguiu-se as descrições conforme 

Read, Monis e Thompson (2004). 

 Para a análise estatística foi usado o teste χ
2
 pelo programa Software R (R Core Team, 

2012) e procedimento FREQ do pacote estatístico SAS, adotando p≤ 0,05 como nível de 

significância com intervalo de confiança de 95% (IC).  

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) em Seres Humanos da 

Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) com número 005-09.   

 

3. Resultados  

 

 Foram analisadas 91 amostras fecais de crianças em idades escolares através das 

visitações a 76 residências; destas 12,09% foram positivas para cistos de G. duodenalis pelo 

método de flutuação e 7,69% na sedimentação. Em relação aos cães domiciliados, 108 

amostras fecais analisadas; 9,26% e 6,48% para os mesmos métodos (Tabela 1) 

Tabela 1. Diagnóstico de G. duodenalis através dos métodos coproparasitológicos em crianças e cães do 

mesmo domicílio em Lages, SC. 

 

Métodos 

                   Crianças                                       Cães 

Positivo       Negativo       Total         Positivo      Negativo        Total 

Flutuação 11 80 91 10 98 108 

Sedimentação 07 84 91 07 101 108 

 

 Das 91 amostras de fezes de crianças; 52,75% foram provenientes de meninas e 

47,25% de meninos; a faixa etária predominante para as crianças estava entre 7-8 anos 

(33,26%). Em relação às séries escolares do Ensino Fundamental, 31,87% (29/91) eram da 

primeira série; 20,88% (19/91) da segunda; 20,88% tanto na terceira quanto na quarta série 

(14/91) e 16,48% (15/91) para quinta série.   
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 Não houve diferença significativa (p ≥ 0,05) para sexo e nível de escolaridade para 

infecção de G. duodenalis. Para as 108 amostras fecais de cães domiciliados, 54,63% (59/108) 

foram provenientes de cães machos e 45,37 % (49/108) de fêmeas. A positividade das 

amostras fecais de cães machos para G. duodenalis foi de 10,17% e as fêmeas 8,16%. Para a 

faixa etária, 57,51% (62/108) dos animais tinham acima de 12 meses. Também não houve 

diferença estatística entre sexo e idades dos cães para G. duodenalis (Tabela 2). 

Tabela 2. Relação entre sexo e idades para crianças e cães infectados com G. duodenalis do mesmo domicílio na 

cidade de Lages, SC. 

                               EXAMES COPROPARASITOLÓGICOS 

 

Classes 

Etárias 

(anos) 

CRIANÇAS 

 
    Feminino                   Masculino 

+ (n amostras)              + (n amostras) 

Classes 

Etárias 

(meses) 

CÃES 

 
Fêmeas               Machos 

+ (n amostras)     + (n amostras) 
5 – 6  02 (12) 02 (10) 3 – 6  01 (06) 02 (05) 

7- 8  04 (16) 01 (17) 7 - 12 01 (15) 01 (13) 

9 -10  01 (16) 01 (15) > 12  02 (25) 03 (37) 

>10  00 (04) 00 (01) NI* 00 (03) 00 (04) 

Total 07 (48) 04 (43) Total 04 (49) 06 (59) 

NI* = Não informado 

 Das 21 amostras fecais positivas das crianças e seus cães nos métodos 

coproparasitológicos, 100% do DNA dos cistos de G. duodenalis foram extraídos; 28,57% 

(6/21) dos isolados usou-se o método de Glass beads e 71,43% (15/21) com ultra-som. Os 

genótipos e subgenótipos diagnosticados em amostras fecais das crianças e cães estão 

representados na Tabela 3. 

Tabela 3. Características genotípicas dos isolados de G. duodenalis de crianças e cães do mesmo domicílio da 

cidade de Lages, SC. 

CARACTERÍSTICAS GENOTÍPICAS 

Crianças Enzimas Método de 

Extração de 

DNA 

Cães Enzimas Método de 

Extração de 

DNA 

B / BIV Rsa I; Nla IV Ultra-som C Nla IV Ultra-som 

AI Nla IV Ultra-som B/ BIV Rsa I; Nla IV Ultra-som 

AI Nla IV Ultra-som AI Nla IV Ultra-som 

AII Nla IV Ultra-som B/ BIV Rsa I; Nla IV Glass beads 
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CARACTERÍSTICAS GENOTÍPICAS 

Crianças Enzimas Método de 

Extração de 

DNA 

Cães Enzimas Método de 

Extração de 

DNA 

B/ BIV Rsa I; Nla IV Ultra-som B/ BIV Rsa I; Nla IV Glass beads 

AII Nla IV Glass beads AI Nla IV Ultra-som 

B / BIII Rsa I; Nla IV Glass beads AI Nla IV Ultra-som 

B/ BIII Rsa I; Nla IV Ultra-som AI Nla IV Glass beads 

AII Nla IV Glass beads C Nla IV Ultra-som 

AII Nla IV Ultra-som A1 Nla IV Ultra-som 

B / BIV Rsa I; Nla IV Ultra-som - - - 

 

 Os fragmentos detectados pelas enzimas restrição diagnosticaram os genótipos A, B e 

C, segundo Read, Monis e Thompson (2004), citados na Tabela 4.   

Tabela 4. Genótipos e subgenótipos detectados pelas enzimas de restrição em isolados de G. duodenalis de 

crianças e cães do mesmo domicílio da cidade de Lages, SC. 

Genótipos        

ou 

Assemblages 

Enzima 

(nº  de locais de restrição) 

Tamanho preditos dos 

fragmentos 

Diagnóstico 

do  genotípico 

AI               Nla IV (5) 
16, 18, 39, 87, 123, 

149 
90, 120, 150 

AII Nla IV (6) 
18, 16, 39, 72, 77, 87, 

123 
70, 80, 90, 120 

BIII Nla IV (2) 18, 123 291 120, 290 

BIV Nla IV (2) 18, 123, 291 120, 290 

C Nla IV (4) 18, 31, 72, 123, 187 70, 120, 190 

 

 

 

 

‘’’ 
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 Os resultados pela eletroforese em gel de agarose a 2% estão representados na Figura 

1. 

 

Figura 1. Marcador de peso molecular 100pb; 2. Assemblage A1; 3. Assemblage A2; 4. Assemblage B; 5. 

Assemblage BIII; 6. Assemblage B; 7. Assemblage BIV; 8. Assemblage C. 
 

 Dos 21 isolados de G. duodenalis, 52,38% (11/21) foram do genótipo A com 63,64% 

no subgenótipo AI e 36,36% AII; o genótipo B foi detectado em 30,10% das amostras, 

apresentando-se 75% o subgenótipo BIV e 25% BIII; ambos os genótipos representaram 

90,48% dos isolados e 9,52 % para o genótipo C. Nas amostras fecais entre crianças e cães 

domiciliados; 90,48% apresentaram características zoonóticas representadas pelos genótipos 

A e B, já o genótipo C é específico de carnívoros não apresentando nenhum risco de infecção 

aos humanos. 

 Em relação ao estudo sócio-habitacional das crianças, foram observadas que 100% 

delas viviam em residências contendo rede de esgoto e água tratada. O número de crianças em 

idade infantil no domicílio variou de apenas uma (19,74%), duas (40,79%), três (31,58%) e 

quatro (7,90%). Quando perguntado a ocorrência de diarreia nas crianças, somente em duas 

residências foram citadas que ocorriam este sintoma, na qual não foi diagnosticado G. 

duodenalis nas crianças que nestas casas residiam, porém em uma delas, duas crianças 

estavam infectadas com Ascaris lumbricoides. Não foi verificada diferença estatística entre o 
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número de crianças no domicílio em relação às crianças infectadas por G. duodenalis (p> 

0,05).  

 A média de animais por residência foi de 1,42 (108/76). Foi verificada a condição de 

risco entre animais no domicilio e fora do domicílio, porém não houve relação de 

significância com p > 0,05.  Com relação a levar os animais ao médico veterinário apenas 

7,9% (6/76) citaram que alguma vez levaram seus cães ao Hospital Clínico da Faculdade de 

Medicina Veterinária do Centro de Ciências Agroveterinárias na Universidade do Estado de 

Santa Catarina (CAV-UDESC) na cidade de Lages (SC) e que os animais não receberam 

nenhuma medicação ao longo de sua vida. 

 O grau de escolaridade para os pais ou responsáveis, foi avaliado na qual 41,10% 

tinham ensino médio completo; 27,53% ensino fundamental e 31,37% ensino fundamental 

incompleto. Em relação ao tipo de trabalho exercido pelos familiares 99% das pessoas 

entrevistadas foram de mães, sendo o trabalho dedicado ao lar o mais citado com 63,18%, os 

demais trabalhos também citados foram de carácter informal como costureira, diaristas entre 

outros.  

 

4. Discussão 

 

 Em relação à epidemiologia molecular relacionados com a distribuição dos genótipos, 

estudos realizados na Austrália (Read et al., 2001); Reino Unido (Amar et al., 2002) e India 

(Traub et al., 2004) mostraram que ocorrem diversidades entre as prevalências e entre os 

isolados de G. duodenalis em humanos. Estudos sobre G. duodenalis envolvendo populações 

humanas e cães já foram realizados por Volotão et al. (2007); Arruda et al. (2008); Elígio-

García, Cortés-Campos e Jiménez-Cardoso (2008); Meireles, Montini-Ferreira e Thomaz-

Soccol (2008) e Almeida et al al. (2010), envolvendo diferentes métodos de diagnósticos. 

 Sprong, Cacció e Van Der Giessen (2009), realizaram estudo para identificar 

genótipos de G. duodenalis em humanos e animais de várias instituições públicas e hospitais 

de países da Europa. Os autores identificaram que os genótipos AI estavam presentes em 73% 

das amostras fecais de cães e 25% de humanos; o genótipo AII 27% e 75% para cães e 

humanos respectivamente; genótipos BIII e BIV em 27%, 73% para cães e 56% e 44% de 

humanos para os genótipos respectivamente. Estes resultados diferem dos encontrados em 



169 
 

 

nosso estudo, principalmente por que detectamos menor prevalência de genótipo AI em 

humanos (18,18%) em relação aos cães (100%) e não diagnosticamos a presença de genótipo 

BIII em amostras fecais de cães. 

 Os genótipos A e B são encontrados em todo mundo, porém o genótipo B parece ser 

mais diagnosticado em focos epidêmicos (Read et al., 2002); porém Yang et al., (2010), 

comentam que a prevalência dos genótipos varia consideravelmente de país para país e de 

estudo para estudo, embora o genótipo B pareça ser mais comum.  

 Sprong, Cacció e Van Der Giessen (2009), registraram a prevalência dos genótipos de 

G. duodenalis em humanos no mundo inteiro, na qual o genótipo AI foi mais prevalente na 

Austrália com 92%; AII na Europa (86%); BIII na África (81%) e BIV com 86% na América 

do Norte. Para a América do Sul citam: AI (42%); AII (58%); BIII (79%) e BIV (21%). 

 Os resultados obtidos diferiram para as prevalências para América do Sul conforme 

citada pelos autores, em isolados de amostras fecais de crianças domiciliadas de Lages, as 

maiores prevalências foram para os genótipos AI e AII (33,33% e 66,67%); porém mais baixa 

para o genótipo BIII (40%) e muito superior para o genótipo BIV (60%). 

 Souza et al. (2007) diagnosticaram em 37 amostras de humanos e 27 de cães de em 

vários municípios de São Paulo; 74,4% do genótipo AII e 21,6% B; para cães foram 

diagnosticados os genótipos C (25,9%) e D (74,1%), na qual este genótipo não foi detectado 

em cães domiciliados. 

 Volotão et al. (2007), analisaram 366 amostras fecais entre crianças (n= 310) e adultos 

(n= 56) e 28 entre cães e gatos do município do Rio de Janeiro (RJ) e somente detectaram a 

presença de A1 e AII nos isolados de G. duadenalis, não detectando C e D, específico de 

carnívoros. 

 Khan et al. (2011) verificaram existir diferenças entre o subgenótipo AI e AII em 

relação aos hospedeiros, nos quais animais são mais comumente infectados pelo AI enquanto 

os humanos pelo AII, esta informação podem servir principalmente em estudos envolvendo 

animais domésticos que tem convívio mais próximo com os humanos. Esta afirmação está de 

acordo com o estudo na qual não foi detectado o genótipo AII em cães e o genótipo mais 

diagnosticado em relação ao AI em humanos. 



170 
 

 

 Embora a separação genotípica de G. duodenalis seja relativamente bem estabelecida, 

o significado clínico ou epidemiológico da infecção como genótipo A ou B é pouca conhecida 

(Ng et al., 2005); já para Homan e Mank (2001), isolados de G. duodenalis demonstram que 

diferem na sua patogenicidade, virulência e outras características biológicas, porém poucos 

estudos apresentam estas relações. 

 Thompson (2004) cita que mais pesquisas deveriam ser feitas neste sentido uma vez 

que a determinação genotípica parece ter relação com as características patogênicas da 

enfermidade. Parece haver uma correlação para o diagnóstico de genótipos A e diarreia 

intermitente e genótipo B e diarreia persistente; com base nestas observações o genótipo A 

seria mais prevalente em pacientes infectados assintomático (Read et al., 2002). Seguindo esta 

observação pode-se comparar aos resultados moleculares encontrados no estudo em Lages, na 

qual 52,38% foram diagnosticados como genótipo A e não foi observada a presença de 

diarreia nas amostras fecais.  

 Contrariando esta correlação, na Austrália foi observado que crianças parasitadas com 

genótipo A apresentaram quadro diarreico em relação ao genótipo B (Read et al., 2002). 

Entretando Mahdy (2009) observou que este quadro não obedecia a este comportamento uma 

vez que o genótipo B causou os sintomas da giardíase em uma tribo de aborígenes na Malásia. 

Este dado para a epidemiologia molecular é relacionado à verificação de doença clinica 

(ausência ou presença de sintomas) a qual não está totalmente esclarecido, necessitando mais 

estudos. 

 Minvielle et al. (2008), observaram em seu estudo envolvendo humanos e animais na 

Argentina que pacientes infectadas com G. duodenalis com genótipo AII eram 

oligossintomáticos para giardíase, já os que apresentavam o genótipo B eram assimtomáticos 

ou polissintomáticos; ainda que pessoas que apresentam o genótipo B buscam atendimento 

médico, enquanto as infectadas pelo genótipo AII acabam tendo um quadro de desnutrição e 

perda de peso, devido a alterações na absorção de nutrientes.  

 Em três residências foram encontradas crianças e cães nos mesmos domicílios 

infectados por G.duodenalis, na qual em uma delas, a criança e seus três cães estavam 

parasitados. O diagnóstico molecular detectou genótipo BIII para duas crianças e A1 e C para 

os cães, porém em uma residência detectou-se para a criança e o cão o mesmo genótipo BIV.  
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 Apesar da baixa prevalência, estes dados sugerem a existência de um possivel ciclo 

zoonótico.  

 A média de cães por domicílio em Lages está de acordo com Scarlet (1995) para os 

Estados Unidos, na qual a média é de 1,5 cães por domicílio e dois para gatos. Almeida et al. 

(2010) observaram que a chance de uma criança estar infectada e seu cão é de 5,5 vezes maior 

que aquelas em que seus cães não estejam infectados.   

 Em relação ao modo de vida dos cães; foi citado pelos moradores que 64,47% deles 

viviam dentro das residências, embora entendemos que estas respostas estão relacionadas a 

cães que vivem soltos e podem ter acesso a casa, uma vez que os animais encontram-se na 

maioria no peridomicílio como foi observado nas visitas residenciais; em relação as crianças 

positivas, cinco delas foi verificado que foi citado que eles viviam dentro das residências, 

porém no isolado de G. duodenalis com mesmas características  genotípicas (BIV) entre a 

criança e o cão o animal segundo informações vivia fora do ambiente doméstico. 

 Para Prado et al. (2003), a diversidade de enteroparasitoses em escolares é um 

indicador da falta de informação da população sobre os mecanismos de transmissão dos 

parasitos, porém neste trabalho foi verificado uma redução da incidência de G. duodenalis em 

crianças em idade escolar conforme já detectados em trabalhos anteriores para a mesma 

cidade de 27% (Arruda et al., 2008) e 20% (Almeida et al., 2010). 

 Conclui-se que, embora a presença de genótipos de características zoonóticas, foi 

detectada, apenas sugerimos a existência de um ciclo de transmissão na população estudada, 

todavia, ainda sem comprovação uma vez que a grande parte dos cães apresentaram genótipos 

distintos em relação às crianças.  

 A redução da prevalência de G. duodenalis na população estudada na cidade de Lages 

pode ser em decorrência da melhoria da qualidade de vida da população, com água tratada e 

sistema de saneamento básico em todas as residências.  
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Resumo 

O estudo teve por objetivo identificar genótipos de G. duodenalis em amostras fecais de 

crianças e cães da cidade de Lages, Santa Catarina. Foram avaliadas 1085 amostras fecais, 

distribuídas em: de crianças (Grupo I) matriculadas no ensino fundamental das Escolas 

Municipais de Ensino Básico (EMEB); amostras fecais de crianças de um laboratório 

particular da cidade (Grupo II); cães em ambientes domiciliados (Grupo III) e cães 

provenientes do Centro de Controle de Zoonoses (Grupo IV). Do total, 7,19% (78/1085) 

foram positivas para G. duodenalis, diagnosticadas por exames coproparasitológicos. Em 

relação à identificação genotípica de isolados de G. duodenalis para os grupos I e II, o 

genótipo A foi identificado em 59,41% (22/39) com pequena prevalência para o subgenótipo 

AI (54,55%); o genótipo B foi diagnosticado em 43,59% (17/39) com maior presença para o 

subgenótipo BIV (58,82%). Nos grupos caninos III e IV prevaleceu o genótipo com 

características zoonóticas (A e B), diagnosticado em 64,10% (25/39), somente sendo 

diagnosticado AI com 53,85% e 10,26% de BIV. Em relação aos genótipos específicos de 

carnívoros (C e D) foi de 35,90% (14/39) com predominância do genótipo C com 71,43% e 

28,57% no genótipo D. O estudo mostrou elevada prevalência de genótipos de características 

zoonóticas em cães o que pode contribuir para o ciclo de transmissão do protozoário. 

 

Palavras Chaves: G. duodenalis; PCR-RFLP, Glutamato desidrogenase; zoonose. 

 

Abstract 

 

The study aimed to identify genotypes of G. duodenalis in stool samples from children and 

dogs in the city of Lages, Santa Catarina. 1085 faecal samples were evaluated, divided into: 

children (Group I) enrolled in basic public education faecal samples of children from a private 

laboratory in the city (Group II); domiciled in dogs (Group III) and dogs from the Center for 

Zoonosis Control (Group IV). Of the total, 7.19% (78/1085) were positive for G. duodenalis, 

diagnosed by faecal examinations. Regarding the identification of isolates of genotype G. 

duodenalis to groups I and II, the genotype was identified as 59.41% (22/39) with low 

prevalence to subgenotype Al (54.55%) B genotype was diagnosed in 43.59% (17 / 39) with a 

greater presence for subgenotype BIV (58.82%). In groups III and IV prevailed genotype with 

zoonotic features (A and B), diagnosed in 64.10% (25/39), only being diagnosed with AI 

53.85% and 10.26% of BIV. Regarding specific  canine genotypes (C and D) was 35.90% 

(14/39) with predominant genotype C with 71.43% and 28.57% for genotype D. The study 

showed a high prevalence of genotypes with zoonotic characteristics which can contribute to 

the transmission cycle of the parasite. 
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1. Introdução 

 

 Giardia duodenalis representa o organismo mais primitivo dentro do domínio dos 

eucariotos (Yee et al., 2000), com uma filogenia muito discutida através de teorias que 

sugerem que o flagelado tenha sido originado dos organismos procariotos (Thompson e 

Monis, 2004); bem como também a teoria que este protozoário tenha se adaptado ao longo do 

tempo as condições de microaerofilia (MORRISON et al., 2007). Para Hegner (1926), a 

identificação das espécies de Giardia spp. é controversa e discutida desde a sua origem. 

Antigamente três critérios eram empregados para a identificação de G. duodenalis como a 

especificidade de hospedeiros, dimensões do corpo e as variações da estrutura das formas 

parasitárias. Nash e Keister (1985) demonstraram que apenas o conhecimento do hospedeiro 

para classificação, não constitui um critério válido, uma vez que, pela análise do DNA de 

diferentes hospedeiros apresentam-se idênticas, enquanto que isolados de um mesmo 

hospedeiro podem ser marcadamente diferentes. 

 A maioria das espécies de Giardia apresenta alta especificidade ao hospedeiro, porém 

a espécie G. duodenalis infecta uma variedade de vertebrados mamíferos, sendo importante a 

aplicação de técnicas moleculares em estudos para a determinação de diversidades genéticas 

intra-específicas (THOMPSON et al., 2000; THOMPSON, 2004; APPELBEE, THOMPSON 

E OLSON, 2005). Baseado em critérios puramente morfológicos, G. duodenalis apresenta 

formas parasitárias semelhantes nos diferentes hospedeiros animais e humanos 

(O’HANDLEY et al, 2000; SMITH et al., 2007; KHAN et al., 2011). 

 Segundo os critérios moleculares, as amostras de origem fecal humana pertencem a 

dois principais grupos genéticos, “Assemblages” ou genótipos A e B (KOHLI et al., 2008; 

MONIS, 2009), enquanto nos animais além de genótipos descritos em humanos, outros com 

maior especificidade parasitária são identificados como genótipos C e D, isolados de 

carnívoros domésticos e silvestres (Monis et al.,1998; McGLADE et al., 2003; Cacció  e 

Ryan, 2008); genótipo E, isolado de animais domésticos de produção incluindo bovinos, 

ovinos, caprinos, suínos e equinos (Ey et al., 1997); genótipo F, isolado de felinos e genótipo 

G, isolado de ratos (Monis et al., 1999) e genótipo H em vertebrados marinhos (LASEK-

NESSELQUIST, WELCH e SOGIN, 2010). 
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 A variabilidade genética e a utilidade de locus gênicos para identificar diferentes 

genótipos não foram avaliadas sistematicamente; não está claro em que medida a heterozigose 

e as trocas genéticas contribuem para a variação genética em Giardia (SPRONG et al., 2009). 

  Tem sido observado aumento do número de casos de infecção pela giardíase, 

particularmente, em ambientes que abrigam um grande número de populações como crianças 

que frequentam creches ou escolas (Thompson, 2004); bem como para cães errantes, canis e 

abrigados em Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), lojas de animais (pets) ou cães 

domiciliados, principalmente em condições de superpopulação ou situações de stress leva o 

comprometimento do sistema imune (KIRKPATRICK, 2007; CLAEREBOUT et al., 2009).   

 Estudos para determinação genotípica envolvendo populações de cães e humana foram 

realizadas por Volotão et al. (2007); Elígio-García, Cortés-Campos e Jiménez-Cardoso 

(2008); Meireles, Montini-Ferreira e Thomaz-Soccol (2008); Minvielle et al.(2008); Sprong, 

Cacció e Van Der Giessen (2009). 

 O trabalho teve por objetivo determinar a característica genotípica de isolados de G. 

duodenalis em amostras fecais de crianças e cães da cidade de Lages, Santa Catarina. 

 

2. Material e Métodos 

 

2.1 Amostragem  

 No primeiro grupo amostral (Grupo I), foram coletadas 91 amostras fecais de crianças 

matriculadas da primeira a quinta séries do Ensino Fundamental de Escolas Municipais de 

Ensino Básico (EMEB) do município da Lages. As coletas de amostras fecais foram 

realizadas de julho de 2010 a dezembro de 2011. 

 O segundo grupo (Grupo II) foi composto por material fecal de 529 crianças e 

submetidos a exames parasitológicos em um laboratório particular da cidade. As amostras 

foram provenientes do descarte do laboratório, não contendo informações sobre os pacientes. 

O recolhimento ocorreu duas vezes por semana de setembro de 2011 a janeiro de 2012. 

 Amostras fecais de 108 cães domiciliados (Grupo III) foram coletadas em residências 

através de visitações entre os meses de julho de 2010 a dezembro de 2011 em oito bairros 

(São Miguel, Santa Helena, Santa Catarina, Sagrado Coração de Jesus, Guarujá, Caroba, 

Habitação e Centenário).  As 357 amostras fecais de cães provenientes de ambientes não 
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domiciliados foram recolhidas no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) (Grupo IV) no 

período de junho de 2011 a janeiro de 2012.  

 

2.1 Diagnóstico Parasitológico 

 As amostras foram mantidas refrigeradas em temperatura de 4
o 

C sem uso de 

conservantes, com prazo máximo de 48 horas até a realização das técnicas dentro dos métodos 

coproparasitológicos. Os exames foram realizados no Laboratório de Parasitologia e Zoologia 

da UNIPLAC de julho de 2010 a janeiro de 2012.  

 Os exames foram realizados através da técnica de Faust e cols. (1938) dentro do 

método de flutuação e pela técnica de Lutz (1919), Hoffman, Pons e Janer (1934) no método 

de sedimentação. O diagnóstico das estruturas do protozoário foi feita através da visualização 

em microscopia óptica (Nykon) nos aumentos de 100 vezes e 400 para confirmação. 

 

2.3 Diagnóstico Molecular 

 Os isolados positivos de G. duodenalis foram mantidos em álcool etanol a 96
°
GL, 

conforme indicação de Wilke e Robertson (2009) e Thompson (2010). Foram usadas amostras 

não purificadas para extração do DNA através dos métodos de ultra-som (Becker, 1999) e 

glass beads,  descritos por Abbaszadegan, Gerba e Rose (1991) e Amar, Dear e McLauchlin 

(2003). 

Para o DNA resultante dos métodos de extração foi submetido à amplificação por 

semi-Nested PCR usando o gene gdh e posteriormente o isolamento dos genótipos ou 

assemblages e subgenótipos por PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisme).  

 O fragmento da amplificação usado era composto por 432 pares de bases sendo usados 

os primers:  

 Externo GDHeF: TCAACGTYAAYCGYGGYTTCCGT; 

 Interno GDHiF : CAGTACAACTCYGCTGG; 

 Reverso GDHiR: GTTRTCCTTGCACATCTCC. 

 A reação de PCR consistiu em 12.5 ᵖmol de cada primer, 300 µM de cada dNTP, 1,5 

mM de MgCl2, 2,5 unidades de Tth DNA polimerase (Promega), e Buffer Tth, o volume final 

da reação foi de 25 µL, utilizado para primeira reação os primers GHDiR e GDHeF com 3 µL 
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de DNA genômico. Para a segunda reação (semi-nested PCR), foi utilizado 3µL da primeira 

reação e os primers GHDiR e GDHiF usando iguais constituintes da primeira reação.  

 Foi utilizado o termociclador da Biocycler nas seguintes condições de amplificação: 

um ciclo a 94°C por 2 min. ; 56° C por 1 min.; 72°C por 2 min. Posteriormente mais 55 ciclos 

de 94°C por 30 s., 56°C por 20 s.  e 72°C por 45 s. e uma extensão final de 72°C por 7 min. e 

4°C hold. O material foi mantido a -20ºC até a genotipagem. 

 

 

2.5  Genotípagem por RFLP 

 O produto amplificado pela PCR foi dividido em alíquotas em dois tubos de 

eppendorff cada um contendo 20µL. No primeiro microtubo foram adicionados duas unidades 

da enzima Nla IV (New England Biolabs), 2.4µL de tampão e 1,2µL de BSA. No segundo 

eppendorff foram adicionadas duas unidades da enzima Rsa I (New England Biolabs) e 2µL 

de tampão. A digestão foi realizada durante 12 horas a 37°C. Posteriormente repetiu-se o 

passo de precipitação e novamente os fragmentos de DNA foram eluídos por 12 horas a 4°C. 

 Para a visualização dos resultados procedeu-se a eletroforese em gel de agarose a 2%. 

A informação sobre os genótipos isolados e identificados seguiu-se as descrições 

conforme Read, Monis e Thompson (2004). 

 Para a análise estatística foi usado o teste χ
2
 pelo programa Software R (R Core Team, 

2012), adotando p≤ 0,05 como nível de significância com intervalo de confiança de 95% (IC).  

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) em Seres Humanos da 

Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) com número 005-09 e Comitê de Ética em 

Experimentação Animal do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC) protocolo 1.34/2011.  

 

3. Resultados  

 As 91 amostras fecais de crianças do Grupo I e 529 do Grupo II foram analisadas 

pelos métodos de flutuação e sedimentação.  O Grupo I apresentou 12,09% de positividade 

para o método de flutuação e 7,69% no método de sedimentação; no Grupo II a relação foi de 

4,91% e 4,73% para os mesmos métodos. Para as amostras fecais de cães, 108  do Grupo III e 
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357 do Grupo IV pelos dois métodos, o Grupo III apresentou 9,26% de cistos de G. 

duodenalis pelo método de flutuação e 6,48% para a sedimentação  e o Grupo IV 5,32% e 

4,76%, respectivamente,  para os mesmos métodos (Tabela 1).   

Tabela 1.  Diagnóstico de G. duodenalis através de dois métodos coproparasitológicos em crianças e cães de 

Lages, SC. 

 

Métodos 

Crianças 

Grupo I                                       Grupo II 

Positivo       Negativo       Total         Positivo      Negativo        Total 

Flutuação 11 80 91 26  529 

Sedimentação 07 84 91 25  529 

 Cães 

Grupo III                                  Grupo IV 

Flutuação 10 98 108 19 338 357 

Sedimentação 07 101 108 17 340 357 

 

 Do total de 1085 amostras fecais analisadas pelos métodos coproparasitológicos, 

7,19% (78/1085) foram positivas para G. duodenalis diagnosticadas nas diferentes populações 

conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Distribuição da frequência de diagnóstico parasitológico, estratificado por grupo amostral, entre 

crianças e cães da cidade de Lages, SC, de julho de 2010 a janeiro de 2011. 

                                 

EXAMES PARASITOLÓGICOS 

 

Amostras Positivo Negativo Total 

Grupo I 11 80 91 

Grupo II 28 501 529 

Grupo III 10 98 108 

Grupo IV 29 328 357 

Total 78 1007 1085 

 

 Das 78 amostras fecais positivas das crianças (39) e cães (39) pelos métodos 

coproparasitológicos; 20,51% (16/78) do DNA dos isolados de G. duodenalis foram extraídos 

usando o método de Glass beads e 79,49% (62/78) com ultra-som. Os genótipos e 

subgenótipos diagnosticados estão representados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Características genotípicas de 78 amostras fecais de G. duodenalis de crianças e cães da cidade de 

Lages, SC. 

 

CARACTERÍSTICAS GENOTÍPICAS 

 

 

Amostras Crianças Enzimas Mét. de 

Extração 

de DNA 

Cães Enzimas Mét. de 

Extração de 

DNA 

01 B / BIV Rsa I; 

Nla IV 

Ultra-som C Nla IV Ultra-som 

02 AI Nla IV Ultra-som B/ BIV Rsa I; 

Nla IV 

Ultra-som 

03 AI Nla IV Ultra-som AI Nla IV Ultra-som 

04 AII Nla IV Ultra-som B/ BIV Rsa I; 

Nla IV 

Glass beads 

05 B/ BIV Rsa I; 

Nla IV 

Ultra-som B/ BIV Rsa I; 

Nla IV 

Glass beads 

06 AII Nla IV Glass beads AI Nla IV Ultra-som 

07 B / BIII Rsa I; 

Nla IV 

Glass beads AI Nla IV Ultra-som 

08 B/ BIII Rsa I; 

Nla IV 

Ultra-som AI Nla IV Glass beads 

09 AII Nla IV Glass beads C Nla IV Ultra-som 

10 AII Nla IV Ultra-som AI Nla IV Ultra-som 

11 B / BIV Rsa I; 

Nla IV 

Ultra-som AI Nla IV Ultra-som 

12 AI Nla IV Ultra-som AI Nla IV Ultra-som 

13 B/ BIV Rsa I; 

Nla IV 

Ultra-som C Nla IV Ultra-som 

14 B/ BIV Rsa I;   

Nla IV 

Ultra-som A1 Nla IV Glass beads 

15 B/BIII Rsa I; 

Nla IV 

Ultra-som C Nla IV Ultra-som 

16 AII Nla IV Ultra-som B/BIV Rsa I; 

Nla IV  

Ultra-som 

17 AII Nla IV Ultra-som C Nla IV Ultra-som 

18 B/BIV Rsa I; 

Nla IV 

Glass beads 

 

C Nla IV Ultra-som 

19 B/BIV Rsa I; 

Nla IV 

Ultra-som AI Nla IV Ultra-som 

20 AI Nla IV Ultra-som AI Nla IV Glass beads 

21 AI Nla IV Glass beads C Nla IV Ultra-som 

22 AII Nla IV Glass beads AI Nla IV Ultra-som 

23 B/BIV Rsa I; 

Nla IV 

Ultra-som C Nla IV Ultra-som 

24 B/BIV Rsa I; 

Nla IV 

Ultra-som C Nla IV Ultra-som 

25 B/BIII Rsa I; Ultra-som AI Nla IV Ultra-som 
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CARACTERÍSTICAS GENOTÍPICAS 

 

 
Nla IV 

26 B/BIII Rsa I; 

Nla IV 

Ultra-som AI Nla IV Ultra-som 

27 AI Nla IV Ultra-som AI Nla IV Ultra-som 

28 AI Nla IV Ultra-som AI Nla IV Ultra-som 

29 AII Nla IV Ultra-som D Nla IV Glass beads 

30 AII Nla IV Ultra-som AI Nla IV Glass beads 

31 AII Nla IV Ultra-som AI Nla IV Glass beads 

32 B/BIII Rsa I; 

Nla IV 

Ultra-som AI Nla IV Glass beads 

33 B/BIV Rsa I; 

Nla IV 

Ultra-som D Nla IV Ultra-som 

34 B/BIV Rsa I; 

Nla IV 

Ultra-som AI Nla IV Ultra-som 

35 AI Nla IV Glass beads D Nla IV Ultra-som 

36 AI Nla IV Ultra-som AI Nla IV Ultra-som 

37 AI Nla IV Ultra-som AI Nla IV Ultra-som 

38 AII Nla IV Ultra-som D Nla IV Ultra-som 

39 AI Nla IV Ultra-som C Nla IV Ultra-som 

 

 

 Os fragmentos detectados pelas enzimas restrição diagnosticaram os genótipos A, B, C 

e D segundo Read, Monis e Thompson (2004), mostrados na Tabela 4.   

 

Tabela 4.  Genótipos e subgenótipos detectados pelas enzimas de restrição em isolados de G. duodenalis de 

crianças e cães domiciliados da cidade de Lages, SC. 

Genótipos        

ou 

Assemblages 

Enzima  

(nº de locais de restrição) 

Tamanho preditos dos 

fragmentos 

Diagnóstico  

do  genotípico 

AI               Nla IV (5) 
16, 18, 39, 87, 123, 

149 
90, 120, 150 

AII Nla IV (6) 
18, 16, 39, 72, 77, 87, 

123 
70, 80, 90, 120 

BIII Nla IV (2) 18, 123 291 120, 290 

BIV Nla IV (2) 18, 123, 291 120, 290 

C Nla IV (4) 18, 31, 72, 123, 187 70, 120, 190 

D Nla IV (3) 18, 39, 126, 249 120, 250 

 Os genótipos com características zoonóticas (A e B) foram diagnosticados em 82,05% 

das amostras; 55,13% foram do grupo A (43/78), sendo 42,31% A1 e 26,92% para o grupo B 

(21/78) com predominância do B4 com 71,43%; (15/21) dos 78 isolados de G. duodenalis. 

 Em relação à população humana, os grupos I e II apresentaram isolados de G. 

duodenalis para o genótipo A com 59,41% (22/39) com pequena prevalência para o 

subgenótipo AI (54,55%); o genótipo B foi diagnosticado em 43,59% (17/39) com maior 
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presença para o subgenótipo BIV (58,82%). 

 Para os grupos III e IV em cães, o genótipo com características zoonóticas (A e B) foi 

diagnosticado em 64,10% (25/39), somente sendo diagnosticado AI com 53,85% e 10,26% de 

BIV; em relação aos genótipos específicos de carnívoros (C e D) foi de 35,90% (14/39) com 

predominância do genótipo C com 71,43% e 28,57% no genótipo D; os genótipos para os 

grupos da população (crianças e cães) estão na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Prevalência dos genótipos identificados de G. duodenalis em crianças (G I e G II) e cães (G III e G IV) 

da cidade de Lages, SC. 

 Genótipos Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Total (%) 

AI 2 10 5 16 33/78 (42,31) 

AII 4 6 - - 10/78 (12,82) 

BIII 2 4 - - 6/78 (7,69%) 

BIV 3 8 3 1 15/78 (19,23%) 

C - - 2 8 10/39 (25,64%) 

D - - - 4 4/39 (10,26%) 

Total 11 28 10 29 78 (100%) 

 

 Os resultados dos genótipos identificados em crianças e cães pela eletroforese em gel 

de agarose a 2% estão representados na Figura 1.  

 

Figura 1.    Marcador de peso molecular de 100 pb; 2. Assemblage A1; 3. Assemblage A2; 4. Assemblage B; 5. 

Assemblage BIII; 6. Assemblage B; 7. Assemblage BIV; 8. Assemblage C; 9. Assemblage  D; 10. Marcador de 

peso molecular de 100 pb. 
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 A distribuição dos genótipos identificados de isolados de G.duodenalis em amostras 

fecais de crianças e cães em relação ao sexo e faixa etária está representado na Tabela 6. 

Tabela 6.  Distribuição dos genótipos de G.duodenalis quanto a origem (crianças e cães) em relação ao sexo e 

classe etária 

CRIANÇAS 

Genótipos 5 - 6 anos 

      ♀        ♂      

7 – 8 anos 

♀         ♂      

9 – 10 anos 

     ♀          ♂      

>10 anos 

      ♀         ♂      

AI -         03 04       01 01         01 -         02 

AII       01        - 03       02 01         03 -         - 

BIII 02       01  -          03 -           - -          - 

BIV 01       03 -         03 03         01 -          - 

Total 04       07 07       09 05         05 -         02 

CÃES 

Genótipos ≤6 meses 

♀        ♂ 

7 – 12 meses 

♀        ♂ 

> 12 meses 

♀        ♂ 

Indeterminado 

♀        ♂ 

AI -         01 -         - 07       13 -         - 

BIV -         - -         - -          04 -         - 

C 01       01 -         01 03       03 01      - 

D -         - -         - 01       03 -         - 

Total 01       02 -       01 11       23 01       - 

 

 Das 39 amostras positivas genotipadas de G. duodenalis de crianças houve prevalência 

para o sexo masculino (58,95%) e em relação a faixa etária, 41,92% apresentavam idades 

entre 7-8 anos (23,08 % para os meninos e 17,95% para meninas) e para as 39 amostras de 

cães, 58,21% (26/39) foram de machos e predominou amostras provenientes de animais  

acima de 12 meses com 87,18% (34/39). 

 Não houve diferença para os genótipos identificados em relação ao sexo e idade, entre 

crianças e animais com p≥0,05. 
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5. Discussão  

 A escolha do locus do gdh usado no estudo foi devido a sua capacidade de fornecer 

informações mais detalhadas entre os diferentes genótipos e subgenótipos de G. duodenalis, 

por apresentarem regiões mais polimórficas (Giessen et al., 2006 ; Feng e Xiao, 2011). A 

escolha dos marcadores genéticos depende do objetivo do estudo, pois um marcador pode 

apresentar diferenças na determinação genotípica. Apesar da utilização desses genes, 

resultados distintos podem ocorrer o que leva a busca por novos marcadores moleculares 

polimórficos com potencial para discriminar os diferentes isolados de G. duodenalis 

(GEURDEN et al., 2009). Estudos usando a determinação genotípica de G. duodenalis usando 

o gdh foram usados como escolha por Read, Monis e Thompson (2004); Bertrand, Albertini e 

Schartzbrod (2005); Souza et al.(2007); Babaei et al. (2011) e Covacin et al. (2011). 

  Para isolados de G. duodenalis em amostras fecais de origem humana, o estudo 

realizado em Lages mostrou uma variedade de genótipos na população estudada, muito 

diferente da qual registraram Souza et al. (2007) em São Paulo que detectaram somente os 

genótipo AII em 78,4% (29/37) e genótipo B. Para este estudo embora tenhamos preferido o 

uso do mesmo marcador molecular (gdh), diferimos em relação ao genótipo AI na qual foi o 

mais prevalente no estudo e não sendo detectado no trabalho em São Paulo. 

 Kohli et al. (2008), citam que a maioria das infecções por G. duodenalis em humanos 

no nordeste do Brasil foram causadas pelo genótipo B; estando de acordo com dados de 

Mahdy et al. (2009), na qual diagnosticaram 98% do genótipo B em uma tribo aborígene na 

Malásia; porém esta característica genotípica é variável de acordo com a população e região 

do estudo. Esta observação parece estar correta uma vez que Minvielle et al.(2008), na 

Argentina, detectaram que o genótipo AII mostrou uma alta prevalência (93,02%) em 

amostras fecais de crianças em relação ao genótipo B (6,98%) de somente. No estudo de 

Lages, o genótipo B foi identificado 26,92%, não apresnetando tantas variações em relação 

aos trabalhos citados. 

 Em relação ao significado clínico decorrente da identificação genotípica de G. 

duodenalis; Amar et al. (2002) determinou que o genótipo B foi responsável por um surto de 

diarréia em crianças na Inglaterra. No entanto, um estudo realizado na Austrália por Read et 

al. (2002) relataram que as crianças infectadas com o genótipo A tiveram um risco 26 vezes 

maior de ter diarreia. Sobre esta questão, o estudo não pode verificar esta característica, visto 

que as todas as fezes analisadas não aparesentaram quadro diarreico. 
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 Para os genótipos isolados de cães; Souza et al. (2007) identificaram apenas os 

genótipos C e D com alta prevalência para o genótipo D com 74,1% (20/27); já para a 

amostras fecais de cães de Lages o genótipo A foi o mais identificado com 53,85% (21/39); 

este resultado nos cães está de acordo em parte com os genótipos citados no estudo de Sprong, 

Cacció e Van Der Giessen (2009), na qual citam o predomínio do genótipo AI (73%) para 

amostras fecais de cães; porém os autores também citaram a presença de genótipo BIII em 

27% das amostras positivas de G. duodenalis e em nosso estudo não foi detectado este 

genótipo.  

 Ballweber et al.(2010), comentam que vários relatos de infecções por G. duodenalis 

envolvendo a participação de genótipos zoonóticos, bem como infecções simples envolvendo 

genótipos específicos são descritos, porém não é possível extrapolar a partir de uma área 

geográfica para a outra uma predileção de um genótipo específico; porém alguns estudos 

podem haver uma predominância de um determinado genótipo na qual não é comum para 

outra como a presença do genótipo de BIII em cães, na qual muitas regiões assim como neste 

estudo não foi identificado.  

 A presença de genótipos encontrados preferencialmente em humanos como AII, AIII, 

BI, BIII e BIV em cães uma região nunca antes ter sido relatado sua presença para este 

hospedeiro, reforça a caraterística zoonótica para estes genótipos; o que diz respeito a 

infecções mistas levanta a questão sobre sua origem. É possivel que algumas infecções sejam 

mais comuns em cães atraves de genótipos mais adaptados a este hospedeiro, porém outros é 

possivel que ocorra através do contato com outros hospedeiros em potencial sejam cães ou 

humanos, aumentando assim o rsico de exposição (LALLE et al., 2011).   

 Estudos de epidemiologia molecular têm sido registrados em diversas partes do mundo 

e embora demonstrem que os cães podem ser infectados com genótipos de características 

zoonóticas e com genótipos específicos de G. duodenalis, não é possivel determinar apartir de 

uma região para outra com relação o risco que cães infectados com Giardia podem levar a 

saúde pública (COVACIN et al.; 2011). 

 Embora vários estudos tenham mostrando a característica infecciosa de isolados de G. 

duodenalis entre humanos e animais tenha sido realizada, revelando uma possível transmissão 

zoonótica; porém o real significado clínico ainda não está claro entre estes hospedeiros 

(PLUTZER, ONGERTH e KARANIS, 2010). 

 



188 
 

 

6. Conclusão 

 A caraterização molecular de G. duodenalis entre a população de criança e cães 

apresentou uma grande variedade de genótipos. Apesar da identificação na maioria das 

amostras em cães serem de características zoonóticas apenas podemos concluir que estes 

animais podem contribuir no ciclo de transmissão do protozoário e que mais estudos 

epidemiológicos devem ser feitos para comprovar esta relação. 
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 Para o diagnóstico de G. duodenalis, o método de flutuação apresentou excelente 

especificidade e ótimo nível de concordância em relação ao método de sedimentação em 

amostras fecais de crianças dos Grupos I e II e cães do Grupo III e IV; porém a sensibilidade 

do método de flutuação foi baixa para o padrão de diagnóstico seguro e eficaz. Não houve 

diferença para infecção parasitária em relação às idades e estações do ano em relação às 

crianças, porém os meninos do Grupo II apresentaram maior probabilidade de infecção.  Não 

houve diferença para a infecção por Giardia em cães com relação as faixas etárias e 

associação com infecções parasitárias gastrintestinais . Os cães machos apreendidos pelo 

Centro de Controle de Zoonoses apresentaram maior chance de infecção em relação às 

fêmeas. As estações do inverno e verão apresentaram relação significativa para o protozoário, 

porém estes resultados podem meramente ser ao acaso. Os cães domiciliados estão expostos 

às mesmas condições de risco de infecção que os cães errantes. Os métodos de diagnósticos 

com bons parâmetros de sensibilidade e especificidade aliados a baixo custo e rapidez são 

importantes para a tomada de decisão  em medidas curativas ou profiláticas para a giardíase. 

 A baixa prevalência de G. duodenalis nas populações estudadas na cidade de Lages 

pode ser em decorrência da melhoria da qualidade de vida da população, com água tratada e 

sistema de saneamento básico em todas as residências. 

 Em relação ao diagnóstico de G. duodenalis através do teste de ELISA, verificou-se 

que houve ótima concordância com os métodos coproparasitológicos; embora o teste tenha 

apresentado alta especificidade não apresentou boa sensibilidade em relação aos exames 

parasitológicos, que aliado ao seu alto custo faz com que os exames baseados na microscopia 

na rotina laboratorial nas áreas humana e animal, ainda não podem ser desprezados.  

 A caraterização molecular de G. duodenalis entre a população de criança e cães 

apresentou uma grande variedade de genótipos; apesar da identificação da maioria das 

amostras em cães serem de características zoonóticas, grande parte dos cães domiciliados 

apresentaram genótipos distintos em relação às crianças das mesmas residências. Podemos 

concluir que estes animais podem contribuir no ciclo de transmissão do protozoário e que 

mais estudos epidemiológicos devem ser feitos para comprovar esta relação, principalmente 

por que este é o primeiro estudo de epidemiologia molecular de G. duodenalis envolvendo 

estas populações em São Catarina. 
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ANEXO 1 – ARTIGO PUBLICADO  
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ANEXO 2 - PEDIDO DE AUTORIZÇÃO ENVIADO AOS PAIS POR MEIO DAS 

CRIANÇAS  

 
 

EMEB ............... 

Lages, ........de 20.. 

 

 

Senhores Pais ou Responsáveis 

 

 A professora Rosiléia Marinho de Quadros da UNIPLAC está desenvolvendo um 

projeto envolvendo o ciclo de transmissão entre parasitos (“vermes” e outros organismos) de 

cães que podem infectar crianças, desta forma sua colaboração é de fundamental importância 

para que se consiga detectar esta transmissão. Solicitamos aos pais ou responsáveis a 

autorização para que a professora possa fazer uma visitação a sua residência para explicar 

melhor o projeto e convida-los a participar, o sucesso desta pesquisa depende da participação 

de todos. A professora deseja o telefone para entrar em contato e explicar melhor o 

funcionamento do projeto. Agradecemos o apoio prestado à professora. 

 Ciente do acordo:_________________________________________________ 

                                           A Direção   
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ANEXO 3 -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE 

CEP – COMITÊ DE ÉTICA ME PESQUISA COM SERES HUMANOS 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

Você está sendo convidado a participar em uma pesquisa. O documento abaixo contém 

todas as informações necessárias sobre a pesquisa que está sendo realizada. Sua colaboração neste 

estudo é muito importante, mas a decisão em participar deve ser sua. Para tanto, leia atentamente as 

informações abaixo e não se apresse em decidir. Se você não concordar em participar ou quiser 

desistir em qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. Se você concordar em 

participar basta preencher os seus dados e assinar a declaração concordando com a pesquisa. Se você 

tiver alguma dúvida pode esclarecê-la com o responsável pela pesquisa. Obrigado(a) pela atenção, 

compreensão e apoio. 

 

Eu, (nome do sujeito de pesquisa), residente e domiciliado (endereço do sujeito de 

pesquisa), portador da Carteira de Identidade, RG (nº RG), nascido(a) em ____/____/________, 

concordo de livre e espontânea vontade em participar como voluntário (ou com a participação do(a) 

menor (nome do menor), por quem sou responsável legal) da pesquisa (descrever título da pesquisa). 

Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os eventuais esclarecimentos 

quanto às dúvidas por mim apresentadas. Estou ciente que: 

1. O estudo se refere a (descrever a finalidade/objetivos da pesquisa). 

2. A pesquisa é importante de ser realizada por (descrever a justificativa da pesquisa) 

3. Participarão da pesquisa (descrever sujeitos de pesquisa) 

4. Para conseguir os resultados desejados, a pesquisa será realizada (descrever clara e 

objetivamente o procedimento/metodologia adota, inclusive se há a possibilidade de inclusão 

em grupo controle ou grupo placebo). 

5. Para isso (descrever os riscos ou desconfortos associados com a participação do sujeito na 

pesquisa) 
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6. A pesquisa é importante de ser realizada pois deve trazer como benefícios (descrever os 

benefícios esperados com a pesquisa, para o participante e a comunidade em geral) 

7. (se necessário) Além do método utilizado é possível (descrever se existem outros métodos ou 

alternativas para os procedimentos propostos) 

8. (quando houver necessidade) Se houver algum problema ou necessidade, posso buscar 

assistência (descrever as formas de assistência) 

9. Se, no transcorrer da pesquisa, eu tiver alguma dúvida ou por qualquer motivo necessitar 

posso procurar o(a) (nome do responsável pela pesquisa), responsável pela pesquisa no 

telefone (nº do telefone disponível), ou no endereço (indicar endereço disponível para 

contato). 

10. Tenho a liberdade de não participar ou interromper a colaboração neste estudo no momento 

em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. A desistência não causará nenhum 

prejuízo a minha saúde ou bem estar físico, nem interferirá no meu tratamento médico 

(acrescentar esta última parte quando for o caso). 

11. As informações obtidas neste estudo serão mantidas em sigilo e; em caso de divulgação em 

publicações científicas, os meus dados pessoais não serão mencionados 

12. Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados ao final desta 

pesquisa (descrever onde estarão disponíveis os resultados). 

13. (se necessário) Receberei o ressarcimento (descrever a que se refere e as formas de 

ressarcimento) 

14. (se necessário) Receberei indenização (descrever as formas de indenização) quando (descrever 

a que se refere a indenização). 

DECLARO, outrossim, que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 

que me foi explicado, consinto voluntariamente em participar (ou que meu dependente legal 

participe) desta pesquisa e assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando 

uma em minha posse.  

Lages, _____ de _________________ de________ 

_____________________________________________ 

(nome e assinatura do sujeito da pesquisa e/ou responsável legal) 

 

Responsável pelo projeto: (nome e assinatura) 

Endereço para contato: 

Telefone para contato: 

E-mail: 

CEP – UNIPLAC: Av. Castelo Branco, 170 – PROPEG - Telefone para contato: (49) 3251-1078 
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ANEXO 4 – QUESTIONARIO SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTAL  

 

 

PROJETO DETERMINAÇÃO GENOTÍPICA E ANTIGÊNICA DE GIARDIA 

DUODENALIS EM FEZES DE CRIANÇAS E CÃES RESIDENTES E ERRANTES NA 

CIDADE DE LAGES, SANTA CATARINA, BRASIL. 

 

DATA:_____/____/_____ 

IDENTIFICAÇÃO: 

NOME DA CRIANÇA ___________________________________________________  

IDADE_________________ 

ESCOLA ________________________________________________ SÉRIE ________ 

PAIS / RESPONÁVEL ___________________________________________________ 

ESCOLARIDADE ______________________________________________________ 

PROFISSÃO ___________________________________________________________ 

NÚMERO DE FILHOS EM IDADE INFANTIL _______________________________ 

OCORRÊNCIA DE DIARREIAS PERIÓDICAS       SIM _________  NÃO _________ 

 

SOBRE CONDIÇÃO AMBIENTAL: 

1.ÁGUA                     POÇO ______ TRATADA (SEMASA) ___________ 

2.REDE ESGOTO   SIM ________   NÃO ________ 

3.BANHEIRO          SIM ________ NÃO __________ 

4.CÃES                          N° _________  VIVEM DENTRO DE CASA: SIM ____  NÃO ___ 

5.PRESENÇA DE OUTROS ANIMAIS NO DOMICÍLIO:   SIM ______ NÃO _______ 

6.CASO PRESENÇA DE ANIMAIS CITAR : _________________________________ 

7.CÃES FORAM LEVADOS O SÃO LEVADOS PERIODICAMENTE AO MÉDICO 

VETERINÁRIO? ________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO 5 – AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

lAGES, SC 
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ANEXO 6 – TERMO DE APROVAÇÃO DO COMITE DE ETICA EM PESQUISAS COM 

SERES HUMANOS  
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ANEXO 7 –  TERMO DE APROVAÇÃO DO COMITE DE ÉTICA EM 

EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 
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ANEXO 8 –  AUTORIZAÇÃO DO LABORATÓRIO  
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ANEXO 9/A – MANUAL DO KIT DE ELISA RIDASCREEN ® (FRENTE) 
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ANEXO 9/B – MANUAL DO KIT DE ELISA RIDASCREEN ® (VERSO ) 
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ANEXO 10 – CERTIFICADO DE GARANTIA DO KIT DE ELISA RIDASCREEN ®  
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ANEXO  11 – DECLARAÇÃO DE ORIENTAÇÃO  

 

 

 



238 
 

 

 

ANEXO 12 – FOTOS  

 

 

 

Resultados positivos e negativos para G. duodenalis no teste de ELISA.  
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